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Koulu- ja päivähoitoverkkotyöryhmän perustaminen

100/01/011/2014

KH  § 82

Selostus: Kaupunginhallitus nimitti kokouksessaan 25.5.2009 päivähoito- ja
palveluverkkoa tarkastelevan työryhmän. Työryhmään valittiin kau-
punginhallituksen pu heenjohtajisto, koulutuslautakunnan puheen-
joh tajat, sivistystoimen johtaja, talousjohtaja sekä henkilöstön ja
kau punginhallituksen edustaja koulutuslautakunnassa. Pienryhmät
ni mesivät myös edus tajansa työryhmään. Puheenjohtajana toimi
kau punginhallituksen puheenjohtaja ja asioiden valmistelijoina ope-
tuspäällikkö, varhais kasvatuspäällikkö, toimitilapäällikkö ja kaupun-
kisuunnitteluyksikön päällikkö sekä sivistystoimenjohtaja.

 Työryhmä luo vut ti lop pu ra port tin sa kaupunginhallitukselle
4.12.2012. Työryhmän raportti on nähtävänä kaupun gin kotisivuilla
osoitteessa www.savonlinna.fi / asukas / kasvatus- ja opetus / päi-
vähoito- ja kouluverkkotarkastelu.

 Kaupunginhallitus järjesti yhdessä sivistyslautakunnan ja tekni sen
lautakunnan kanssa10.2.2014 il ta kou lun ai hee na kau pun gin itäi sen
alu een kou lu- ja päivähoito verk ko. Esi tys lista liit teenä A on il ta kou-
lussa esi tetty ma teriaali. Ilta kou lussa to det tiin, et tä ta lou del li sen ti-
lanteen edel leen kiristyessä ja kaupun gin ta lou den ta sa painot tami-
sen vai keu tuessa on tar peen päivittää kau pun gin kou lu- ja päi vä-
hoitoverk ko suunnitel ma tavoit teena löytää ko ko nais ta lou del li ses ti
entistä kustannustehokkaampi vaihtoehto jär jes tää ope tus-  ja päi-
vähoitopalvelut.

 (Valmistelu: kansliapäällikkö Antti Erämaa, puh. 044-417 4040).

Kaupunginjohtajan esitys:
  Kaupunginhallitus päättää nimittää koulu- ja päiväkotiverkkotyöryh-

män valmistelemaan Savonlinnan koulu- ja päivähoitoverkkosuun-
nitelman päivitystä. Työ ryhmän tulee esittää päivitetty suunnitelma
vuo den 2014 lop puun mennessä. Työryhmään nimetään kaupun-
ginhal li tuksen pu heen johtajisto, sivistyslautakunnan puheenjohtajat,
ja Seppo Kosonen sekä kaupunginjohtaja ja talous- ja strategiajoh-
ta ja. Hen ki lös töä pyy de tään ni meä mään edusta jan sa työryhmään.
Työ ryh män pu heen johtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja. Asiat työryhmälle esittelee on sivistystoi menjohtaja. Asioiden
val mis te li joina työryhmälle toimivat sivistystoi menjohtajan johdolla
opetus päällikkö, var hais kasva tuspäällikkö, kiinteistöjohtaja.

 Asiasta pyydetään YT- toimikunnan lausunto.

Käsittely:  Merkittiin tiedoksi  YT- toimikunnan 14.2.2014 antama lausunto.



SAVONLINNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus § 82 17.02.2014

 Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavasti:
 Kaupunginhallitus nimeää koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmään

em. li säksi Ari Pitkosen ja Varpu Vaarnamon.
 Kaupunginhallitus merkitsee tie dok si, et tä hen kilös tön edus tajaksi

on ni metty Ai la Makkonen.

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohta jan täydennetyn esityk-
sen.

Tiedoksi: Valitut
 Kiinteistöjohtaja
 Yhteistyötoimikunta

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoi-
tetun otteen oikeaksi todistaa

Antti Erämaa
kansliapäällikkö

Savonlinnassa 21.2.2014
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaati muksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuu teen päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Savonlinnan kaupunkikunnan jäsen.

Savonlinnan kaupunginhallitukselle osoitettu vaatimus tulee toimittaa ennen oikaisuvaati musajan
päättymistä Sa vonlinnan kaupungin kansliaan osoitteella Olavinkatu 27, 57130 Sa von lin na, säh-
köposti: 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 jäse nen
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 tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä
päivänä, jolloin päätöksen sisältävä sähköinen viesti oheisasiakirjoineen on vastaan ottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä (laki sähköisesti
asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, 18 §). Tällaisena ajankohtana pide tään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyk sien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon oikaisua haetaan, muutos, joka päätök seen
halutaan tehtäväksi sekä vaatimuksen perusteet. Vaatimus on sen tekijän allekirjoitet tava.

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


