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Selostus:

Kaupunginhallitus nimitti kokouksessaan 25.5.2009 päivähoito- ja
palveluverkkoa tarkastelevan työryhmän. Työryhmään valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, koulutuslautakunnan puheenjohtajat, sivistystoimenjohtaja, talousjohtaja sekä henkilöstön ja
kaupunginhallituksen edustaja koulutuslautakunnassa. Pienryhmät
nimesivät myös edustajansa työryhmään. Puheenjohtajana toimi
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja asioiden valmistelijoina opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, toimitilapäällikkö ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö sekä sivistystoimenjohtaja.
Työryhmä luovutti loppuraporttinsa kaupunginhallitukselle
4.12.2012. Työryhmän raportti on nähtävänä kaupungin kotisivuilla
osoitteessa www.savonlinna.fi / asukas / kasvatus- ja opetus / päivähoito- ja kouluverkkotarkastelu.
Kaupunginhallitus järjesti yhdessä sivistyslautakunnan ja teknisen
lautakunnan kanssa10.2.2014 iltakoulun aiheena kaupungin itäisen
alueen koulu- ja päivähoitoverkko. Esityslistaliitteenä A on iltakoulussa esitetty materiaali. Iltakoulussa todettiin, että taloudellisen tilanteen edelleen kiristyessä ja kaupungin talouden tasapainottamisen vaikeutuessa on tarpeen päivittää kaupungin koulu- ja päivähoitoverkkosuunnitelma tavoitteena löytää kokonaistaloudellisesti
entistä kustannustehokkaampi vaihtoehto järjestää opetus- ja päivähoitopalvelut.
(Valmistelu: kansliapäällikkö Antti Erämaa, puh. 044-417 4040).

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää nimittää koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän valmistelemaan Savonlinnan koulu- ja päivähoitoverkkosuunnitelman päivitystä. Työryhmän tulee esittää päivitetty suunnitelma
vuoden 2014 loppuun mennessä. Työryhmään nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, sivistyslautakunnan puheenjohtajat,
ja Seppo Kosonen sekä kaupunginjohtaja ja talous- ja strategiajohtaja. Henkilöstöä pyydetään nimeämään edustajansa työryhmään.
Työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Asiat työryhmälle esittelee on sivistystoimenjohtaja. Asioiden
valmistelijoina työryhmälle toimivat sivistystoimenjohtajan johdolla
opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö, kiinteistöjohtaja.
Asiasta pyydetään YT- toimikunnan lausunto.
Käsittely:

Merkittiin tiedoksi YT- toimikunnan 14.2.2014 antama lausunto.
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Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:
Kaupunginhallitus nimeää koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmään
em. lisäksi Ari Pitkosen ja Varpu Vaarnamon.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että henkilöstön edustajaksi
on nimetty Aila Makkonen.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan täydennetyn esityksen.

Tiedoksi:

Valitut
Kiinteistöjohtaja
Yhteistyötoimikunta
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Antti Erämaa
kansliapäällikkö
Savonlinnassa 21.2.2014
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Savonlinnan kaupunkikunnan jäsen.
Savonlinnan kaupunginhallitukselle osoitettu vaatimus tulee toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä Savonlinnan kaupungin kansliaan osoitteella Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, sähköposti: kirjaamo@savonlinna.fi.
Kirjaamon puhelinnumero on 044 -4174044 tai 044 417 4045
Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä
päivänä, jolloin päätöksen sisältävä sähköinen viesti oheisasiakirjoineen on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä (laki sähköisesti
asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, 18 §). Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon oikaisua haetaan, muutos, joka päätökseen
halutaan tehtäväksi sekä vaatimuksen perusteet. Vaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.
Tiedoksianto
Pöytäkirja tämän pykälän osalta on pidetty yleisesti nähtävänä 21.2.2014
Päätös on lähetetty asianosaiselle virallisena sähköisenä tiedoksiantona sähköpostitse 21.2.2014
Edellä olevan todistaa

Antti Erämaa
kansliapäällikkö
Savonlinnassa 21.2.2014

