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21 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkittiin tiedoksi kokouksen alussa pidetty esittely: Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta / Arja Heiskanen (yksityisen päivähoidon palveluohjaaja) sekä Tuula Nuotio (palvelupäällikkö).
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22 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Hanna Svensk ja Heikki Meriranta.
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 23

Asianro 3496/10.03.02.01/2019

Varhaiskasvatuksen hankesuunnittelu: koillinen kaupunkialue ja keskusta-alue
Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut
Hankesuunnittelun taustaa ja tavoitteet
Koillinen kaupunkialue
Koillisen kaupunkialueen hankesuunnittelun taustalla on syksyllä 2018 valmistunut tarveselvitys: kasvanut päivähoitopaikkojen tarve sekä nykyisten
päiväkotitilojen tekninen kunto. Hankesuunnittelussa tutkittavaksi alueeksi
on rajattu Itkonniemen, Männistön ja Linnanpellon pienalueet sekä niiden
varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämisen tarpeet. Alueen päiväkodit toimivat vanhoissa kiinteistöissä, jotka kaikki eivät ole alun perin rakennettuja
päiväkotikäyttöön. Tästä syystä tilat eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän tarpeita ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita. Jönköpingin ja Männistön
päiväkotien teknisestä kunnosta johtuen on niiden osalta päädytty korvaavaan
uudisrakennusvaihtoehtoon.
Alueen päiväkodeissa (Jönköpingin, Männistön ja Linnanpellon päiväkodit)
toimii tällä hetkellä 7 päivähoitoryhmää (n.130 lasta). Lisäksi Vuorilinnan ja
Pikkulinnan väliaikaisten päiväkotien kapasiteetti on yhteensä 8 ryhmää (n.
105 lasta). Pikkulinnan kapasiteetissa on huomioitava erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittuminen ko. päiväkotiin. Alueen lapsia on jouduttu sijoittamaan muille alueille noin neljän ryhmän verran. Väestöennusteen mukainen
kasvu tarkoittaa lisäkapasiteetin tarvetta 1 - 2 ryhmän verran. Kokonaisuutena koillisen kaupunkialueen päivähoidon kapasiteettitarve on yhteensä n. 21
lapsiryhmää.
Alueen esiopetusta järjestetään Pohjantien koululla (4 ryhmää) ja Vuorilinnassa (2 ryhmää). Toimintavuodeksi 2019 – 2020 esiopetusta on suunniteltu
Pohjantien koululle 3 ryhmää ja Vuorilinnaan 1 ryhmä. Tulevana toimintavuonna Inkilänmäki – Männistö –alueella esiopetusikäisten määrän painopiste muuttuu Pohjantieltä Kettulan koulun oppilaaksiottoalueelle.
Hankesuunnittelun tavoitteena on ollut vastata Kuopion koillisen keskustaalueen päivähoitotarpeeseen ja löytää kustannustehokkaat ja kestävät tilaratkaisut. Hankesuunnittelussa on tutkittu mahdolliset uudisrakentamis-, kiinteistökehitys-, ja olevien yksiköitten laajennusvaihtoehdot. Hankesuunnitelmassa esitetään, että Jönköpingin ja Männistön päiväkotien sekä PikkuLinnan väliaikaisen päiväkodin korvaava 8-ryhmäinen (156 lasta) uudisrakennus toteutetaan ulkopuolisen investorin toteuttamana uudisrakennuksena, jonka Tilakeskus vuokraa pitkällä vuokrasopimuksella. Uuden päiväkodin
sijoituspaikaksi esitetään rakentamatonta Y-tonttia Männistönkadulla, nk.
Latarin korttelin itäreunalla, jossa on rakennusoikeutta 2000 k-m2, ja joka on
asemakaavassa tarkoitettu päiväkodin tontiksi. Korttelin länsireunassa, vuonna 1903 valmistuneessa puurakennuksessa sijaitsee nuorisotalo Latari, jossa
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toimivat myös avoimen päiväkodin ryhmät sekä kerhoryhmät viitenä aamupäivänä viikossa. Jatkosuunnittelussa on tarpeen tarkastella alueen suunnittelua kokonaisuutena, joka palvelisi sekä varhaiskasvatuksen toimintaa että
alueen asukkaita monipuolisesti.
Keskusta-alue
Keskusta-alueen hankesuunnittelun taustalla on syksyllä 2018 valmistunut
tarveselvitys. Keskusta-alueen päivähoitopaikkojen (kunnalliset ja yksityiset
palvelut) määrä on alueen lapsimäärään nähden suurempi, koska keskustaalue palvelee myös muita kaupunginosia. Osa perheistä hakee hoitopaikkaa
keskustasta, koska perhe ei ole saanut lapselleen hoitopaikkaa omalta asuinalueeltaan. Hoitopaikkaa haetaan keskustasta myös työ- tai opiskelupaikan sijainnin vuoksi. Keskustan alue on vetovoimainen hyvien liikenneyhteyksien ja
kätevän joukkoliikenteen vuoksi. Keskusta-alueella toimivat myös yksityiset
päiväkodit; Saksalainen päiväkoti ja Steiner-päiväkoti Pikku-Saima, Kasarmirakennuksessa toimiva Englantilainen leikkikoulu sekä satama-alueella toimiva päiväkoti Pikku-Leijona. Lisäksi keskusta-alueella sijaitsee koko kaupunkia
palveleva kunnallinen Haapaniemen vuorohoitopäiväkoti. Näiden päiväkotien
asiakkaat tulevat pääosin muilta alueilta kuin keskustan alueelta.
Hankesuunnittelussa tutkittavaksi alueeksi on rajattu Keskusta, Niirala, Haapaniemi-Siikalahti, Rönö ja lähisaaret, ja niiden toiminnan järjestämisen tarve. Kunnallisen päivähoidon tiloissa (Alava, Harjula, Haapaniemi, Kasarmipuisto, Maljapuro, Minna, Niirala) yhteensä toimii tällä hetkellä 39 ryhmää
(646 lasta). Väestöennusteen perusteella keskustan alueen päivähoidon tarpeen kasvuksi on arvioitu n. neljä lapsiryhmää, jolloin kokonaistarve alueella
on 43 ryhmää vuoteen 2025.
Uusimmat keskusta-alueen päiväkotirakennukset on tehty 1960-luvulla. Pääosa keskustan päiväkodeista toimii 1800- ja 1900-luvun taitteessa rakennetuissa kiinteistöissä, jotka tarvitsevat lähitulevaisuudessa peruskorjauksen.
Verkostosta poistuvien huonokuntoisten tilojen johdosta korvaavat tilat tarvitsevia ryhmiä on 12.
Hankesuunnitelman tavoitteena on ollut järjestää korvaavat tilat verkostosta
poistuville päiväkodeille sekä lisätilat lapsimäärän kasvusta johtuvalle tarpeelle. Hankesuunnittelussa on tutkittu mahdolliset uudisrakentamis-, kiinteistökehitys-, ja olevien yksiköitten laajennusvaihtoehdot. Hankesuunnitelmassa on päädytty esittämään nykyisen huonokuntoisen kiinteistön purkamista osoitteessa Lastentie 5, ja uudisrakennuksen toteutusta kyseiselle tontille. Uusi keskustan päiväkoti toteutetaan kaupungin omana investointina
6:lle lapsiryhmälle (120 lasta). Erillisenä jatkohankkeena selvitetään Health
Cityn alueen päiväkodin hankinta vuokratiloina.
Kustannukset ja tavoiteaikataulu
Koillinen kaupunkialue:
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan päiväkodin investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-arvio, jonka mukainen kokonaiskustannus esitetylle ratkaisulle on 6 565 000 € (alv. 0%). Kohde vuokrataan pitkäaikaisella sopimuksella Tilakeskukselle, ja edelleen käyttäjille kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Alustavan aikatau-
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luarvion mukaan koillisen kantakaupungin uusi päiväkoti voisi aloittaa toimintansa 1/2021. Kokonaisvuokra 54.269€/kk jakaantuu pääoma- ja ylläpitovuokraan seuraavasti: Pääomavuokra (korko 4%, poisto 30v.) 21,09
€/kk/hum2, ylläpitovuokra 6,98 €/kk/hum2.
Keskusta-alue:
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan päiväkodin investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-arvio, jonka mukainen kokonaiskustannus esitetylle ratkaisulle on 5 760 000 € (alv. 0%). Käyttäjille kohde vuokrataan kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.
Alustavan aikatauluarvion mukaan keskustan uusi päiväkoti voisi aloittaa
toimintansa 8/2021. Kokonaisvuokra 46.291€/kk jakaantuu pääoma- ja ylläpitovuokraan seuraavasti: Pääomavuokra (korko 4%, poisto 30v.)
24,73€/kk/hum2, ylläpitovuokra 6,98 €/kk/hum2.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy koillisen kaupunkialueen ja keskusta-alueen hankesuunnitelmat.

Liitteet

1
2

3496/2019Koillisen kaupunkialueen päiväkoti / Hankesuunnitelma
(liitteineen)
3496/2019 Keskusta alueen päiväkoti / Hankesuunnitelma (liitteineen)

Valmistelija
Emilia Rönkkö
Tanja Karpasto
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5089
puh. +358 44 718 4130

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen ja esittää hankesuunnitelmat edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tanja Karpasto, Emilia Rönkkö, Arja Heiskanen ja Tuula Nuotio poistuivat
kokouksesta klo 17.22 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
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§ 24

Asianro 3385/01.01.00/2019

Päiväkodinjohtajien virkojen perustaminen kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2019 alkaen
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Varhaiskasvatus ja oppilashuolto
Kuopion eteläiselle alueelle on valmistumassa kaksi uutta päiväkotia. Toinen
aloittaa toimintansa Hiltulanlahdessa 1.8.2019 alkaen ja toinen Saaristokaupungin Kuikkalammella, arviolta 1.1.2020. Kyseiset päiväkodit ovat kokonaan
uusia päiväkotiverkostossa ja kaupungista ei poistu kyseisten päiväkotien
valmistumisen yhteydessä muita päiväkoteja. Tästä syystä kaupungissa ei
myöskään vapaudu päiväkodinjohtajan virkoja.
Hiltulanlahden ja Saaristokaupungin alueilla ei ole lastenhoidon ja esimiestyön näkökulmasta mahdollista yhdistää hallinnollisesti useita päiväkoteja eli
kyseiset uudet päiväkodit tarvitsevat omat johtajansa. Lisäperustelun edelliseen muodostaa myös tulevien päiväkotien suuri koko. Hiltulanlahden ja
Kuikkalammen päiväkodit tulevat molemmat olemaan 8-ryhmäisiä päiväkoteja ja tarvitsevat omat johtajansa.
Talousarviossa 2019 on huomioitu Hiltulanlahden päiväkodin valmistuminen
ja tulevan johtajan palkkarahat 1.8.2019 alkaen. Kuikkalammen päiväkodin
johtajan palkkarahoja ei ole budjetoitu vuodelle 2019. Päiväkoti valmistuu
tammikuun alussa 2020, mutta johtaja on välttämätöntä rekrytoida syksyn
aikana ennen päiväkodin valmistumista, jotta hän pääsee osallistumaan mm.
päiväkodin kalustamiseen sekä henkilökunnan rekrytointiin.

Vaikutusten arviointi

Edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja asioinnin sujuvuutta alueella

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy perusteet päiväkodinjohtajien virkojen perustamiselle, ja että kasvun ja oppimisen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle päiväkodinjohtajien virkojen perustamista 1.8.2019 alkaen. Virkojen sijoituspaikat ovat tässä vaiheessa uudet päiväkodit, Hiltulanlahden päiväkoti sekä Kuikkalammen päiväkoti.
Kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus varhaiskasvatuslain 26 tai 27 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen
maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Kelpoisuudessa huomioidaan
varhaiskasvatuslain 75 § Henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 05VKA020 mukaan.
Päiväkodinjohtajan palkka on työn vaativuuden arvioinnista riippuen 2993,41
- 3134,19 €/kk.
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Päätösehdotus

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

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 25

Asianro 3483/00.00.01.00/2019

Kuopion Nuorisovaltuuston kokoonpano ja toimikausi 2019 - 2020
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Kuntalain (410/2015) 5 luvun 22§:n mukaisesti kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan
valtuuston tehtävänä on pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista voidaan Kuntalain mukaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien
kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin
asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta
merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain
(72/2006) 8 §:ssä. (Kuntalaki 410/2015, §26).
Nuorisolain (1285/2016) 8§:n (Kunnan vastuu) ja 9§:n (Monialainen yhteistyö) mukaisesti kunnan tehtäviin kuuluu nuorisotyö ja –politiikka ja järjestäessään ja tuottaessaan nuorille palveluja tulee kunnan toimia yhteistyössä
nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä,
nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien taho-
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jen kanssa. Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat
kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee
toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden
nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.
Nuorisopalvelut ovat osa Kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluita ja
toimivat opetusjohtajan alaisuudessa Perusopetuksen ja nuorisotoimen sekä
lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön vastuualueella. Kuopion Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksivuotinen ja osallistumisen tukemiseksi ja lisäämiseksi nuorisovaltuuston toimikausi on tarkoituksenmukaisinta järjestää
1.1 – 31.12. väliseksi ajanjaksoksi, mikä poikkeaa kunnan toimielinten toimikaudesta, joka Kuntalain mukaan on 1.6. - 31.5. välisenä ajanjaksona. Kuopion
Nuorisovaltuuston toimikausi on 1.1.2019 – 31.12.2020.
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

Esitän, että Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee liitteen mukaisesti
tiedoksi Kuopion nuorisovaltuuston kokoonpanon ja edustajat sekä jäsenten
tehtävät toimikaudelle 1.1.2019 – 31.12.2020 ja esittää edelleen kaupungin
hallitukselle nuorisovaltuuston jäsenten vahvistamista ja valtuuston asettamista.

Liitteet

3
4

3483/2019 Kuopion nuorisovaltuuston kokoonpano
3483/2019 Vaikutusten arviointi

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.

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

4/2019

13 (15)
26 §

23.04.2019

§ 26

Asianro 9165/00.02.03/2017

Vuoden 2019 syksyn kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksista päättäminen
Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvu ja oppiminen / hallinto- ja henkilöstöpalvelut
Vaikutusten arviointi

Liitteenä

Esitys

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

tiistai 20.08.2019
tiistai 24.09.2019
tiistai 29.10.2019
tiistai 19.11.2019
tiistai 17.12.2019

klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00
klo 16.00

Kokouspaikka on: Vuorikatu 27, 70100 Kuopio (2. kerroksen lautakuntien kokoushuone).
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen
Liitteet
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9165/2017 Vaikutusten arviointi

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.

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

4/2019

14 (15)
27 §

23.04.2019

§ 27

Asianro 1258/00.02.03/2018

Tiedonantoja 23.4.2019
Kasvun ja oppimisen palvelualueelle saapuneet kirjeet, ym.:
Itä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus
2019/3273.
Itä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus
2019/3274.
Kaupunginhallituksen päätös 1.4.2019 § 86/Vehmersalmen päiväkodin hankesuunnitelma.
Kaupunginhallituksen päätös 1.4.2019 § 90/Vastaus valtuustoaloitteeseen
koskien Kuopion kaupungin nuorisotilojen aukioloaikojen ja koulupäivien
päättymisten yhteensovittaminen.
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös 20.3.2019 § 21 / Pitäjäraatitoiminnan arviointi ja toiminnan raportti vuodelta 2018.

Seuraavana viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja:
-

apulaiskaupunginjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 13.3.2019 – 3.4.2019 §:
7 – 10 (henkilöstöasiat)
opetusjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 19.3.2019 § 1 (lupa- ja ilmoitusasiat)
kasvatusjohtajan päätöspöytäkirjat ajalta 12.3.2019 – 5.4.2019 §:t 1, 3, 4,
(henkilöstöasiat) ja §:t 7, 9 – 11 (muut asiat)
henkilöstö- ja hallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 13.3.2019 –
4.4.2019 §:t 45, 46, 50, 51, 53, 54, 56 – 62 (henkilöstöasiat)
lukio-opetuspäällikön päätöspöytäkirja ajalta 14.3.2019 § 4 (hankinta- ym.
sopimukset)
perusopetuspäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 13.3.2019 – 26.3.2019 §:t 14
– 17 (henkilöstöasiat)
perusopetuspäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 13.3.2019 – 8.4.2019 §:t
29 – 40 (henkilöstöasiat)
tilahallintapäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 8.3.2019 – 19.3.2019 §:t 8 –
10 (hankinta- ym. sopimukset)
nuorisopäällikön päätöspöytäkirja ajalta 20.3.2019 § 1 (avustukset, S)
tietohallintopäällikön päätöspöytäkirjat ajalta 29.3.2019 – 4.4.2019 §:t 1 ja
2 (hankinta- ja ym. sopimukset, OS)
palvelupäällikön (I) päätöspöytäkirjat ajalta 11.3.2019 – 26.3.2019 §:t 4 –
10 (henkilöstöasiat)
palvelupäällikön (II) päätöspöytäkirjat ajalta 21.3.2019 – 4.4.2019 §:t 8 –
13 (henkilöstöasiat)
kasvun ja oppimisen tuen päällikön päätöspöytäkirja ajalta 11.3.2019 § 2
(henkilöstöasiat)

Kuopion kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Pöytäkirja

4/2019

15 (15)
27 §

23.04.2019

-

iltapäivätoiminnan suunnittelijan päätöspöytäkirjat ajalta 13.3.2019 –
8.4.2019 §:t 6 – 12 (oppilasasiat)
Juantehtaan koulun rehtorin päätöspöytäkirja ajalta 2.4.2019 § 2 (henkilöstöasiat

Liitteet
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1258/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualue/Toteutuma: tammimaaliskuu 2019

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.

