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Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen toiminnan päättyminen 1.8.2018 alkaen
380/41.410/2017
SL § 114
Selostus:

Lyseon lukion Kerimäen toimipisteessä on opiskelijoita ensimmäisellä ja toisella vuosikurssilla. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat
ovat opiskelleet Lyseon lukiolla 1.8.2016 alkaen. Opiskelijatilanne
Savonlinnan lukion Kerimäen toimipisteessä 15.8.2017 uuden lukuvuoden alkaessa on seuraava:
1. vuosikurssi 7 opiskelijaa, 2. vuosikurssi 11 opiskelijaa.
Yhteensä 18 opiskelijaa.
Opiskelijamäärän vähentymisen takia aloitetaan kuulemismenettely
Kerimäen toimipisteen toiminnan päättymisestä. Opiskelijamäärä
alittaa tuntuvasti myös aiemmin lukion lakkauttamisrajana olleen 35
opiskelijan määrän, jonka kaupunginvaltuusto poisti 14.12.2015
§135.
Kuuleminen järjestetään tiistaina 12.9.2017 klo 19.30-21.00 Kerimäen koululla.
Prosessin aikataulu:
- sivistyslautakunta 23.8.2017
- tiedoksi huoltajille ja opiskelijoille Wilma-ilmoituksella 25.8.2017
- julkisen kuulutuksen julkaiseminen 25.8.2017 kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet –sivulla sekä alueiden palvelupisteiden
ilmoitustauluilla, 27.8.2017 Itä-Savo -lehdessä ja 31.8.2017 Puruvesi -lehdessä
- kuuleminen 12.9.2017 klo 19.30-21.00
- kirjalliset kannanotot 26.9.2017 klo 15.00 mennessä
- sivistyslautakunta 5.10.2017
- kaupunginhallitus 23.10.2017
- kaupunginvaltuusto 13.11.2017
(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, puh. 044
4174202 ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou, puh. 044
4174201)

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta päättää pitää kuulemistilaisuuden Savonlinnan
lyseon lukion Kerimäen toimipisteen toiminnan päättymisestä
12.9.2017 klo 19.30-21.00 Kerimäen koululla B-rakennuksen audi-
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toriossa, Koulutie 2-4, 58200 Kerimäki. Tilaisuudesta ilmoitetaan
julkisella kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Itä-Savo ja Puruvesi –lehdissä ja kaupungin internet-sivuilla,
www.savonlinna.fi sekä Wilma-ilmoituksella huoltajille ja opiskelijoille.
Kuulemistilaisuuteen osallistuvat sivistyslautakunnan puheenjohtaja
ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja, sivistystoimenjohtaja, koulusuunnittelija, rehtorit sekä lautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan.
Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto sivistyslautakunnalle 26.9.2017 klo 15.00 mennessä. Lautakunta käsittelee
asiaa kokouksessaan 5.10.2017.
Käsittely:

Kuulemistilaisuus muutettiin alkavaksi klo 17.30.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittely -kohdalla muutettuna.

Toimenpiteet:

Sivistysvirasto

SL § 166
Selostus:

Kirjallisia kannanottoja/mielipiteitä asiaan Lyseon lukion Kerimäen
toimipisteen toiminnan päättäminen 1.8.2018 alkaen tuli 26.9.2017
klo 15.00 mennessä yhteensä kolme (3): Eija Kirmanen, Katja
Remes, tulevat Kerimäen lukiolaiset Siiri Kirmanen ja Emmi
Kosonen. Kannanotot ovat pöytäkirjaliitteenä A.
Vastaukset kannanottoihin on koottu pöytäkirjaliitteeksi B.
Lapsivaikutusten arviointi on pöytäkirjaliitteenä C.
Kuulemistilaisuuden esittelymateriaali on tallennettu osoitteeseen:
https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/paivahoito-_ja
_kouluverkkotarkastelu/lukion-kerimaen-toimipisteen-lakkauttamine
n-1.8.2018-alkaen
Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen toiminnan päättämisestä:
Kerimäen alueen oppilasmäärän kehitys/ennakointi
Kuntaliitoksen aikaan lkv. 2012-2013 peruskoulun päättävien
ikäluokka oli 77. Suunnittelukautena lkv:sta 2018-2019 lukuvuoteen
2023-2024 peruskoulun päättävien ikäluokka on laskeva asettuen
välille 40-59.
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Kerimäen lukion aloittaneiden määrä on ollut vaihteleva: lkv. 13-14
oli 23 aloittajaa, lkv. 14-15 oli 9 aloittajaa, lkv. 15-16 oli 21
aloittajaa, lkv. 16-17 oli 15 aloittajaa ja lkv. 17-18 oli 7 aloittajaa.
Vaihteluväli on ollut 7-23.
Kerimäen koulukiinteistö
Kerimäen koulukeskuksessa ovat A- ja B -rakennus. C –rakennus
ei ole enää koulukäytössä. Kaikki taitoaineiden, lukuun ottamatta
liikuntaa, opetustilat sijaitsevat nykyisin A-rakennuksessa.
Varsinaisia lukiotiloja ei ole vaan sekä perusopetus että lukio
käyttävät A- ja B –rakennuksen tiloja. Mahdollisesti perustettava
palveluverkkotyöryhmä tulee työssään linjaamaan myös Kerimäen
koulukeskuksen tulevaisuuden tilajärjestelyt.
Taloudellinen vaikutus:
Vuoden TP2016 lukiokoulutuksen kustannukset olivat
- Taidelukio 8 032 €/oppilas
- Lyseon lukio 6 880 €/oppilas
- Lyseon lukion Kerimäen toimipiste 9 190 €/oppilas
- Lukiokoulutuksen valtionosuus v. 2017 on 6 114,99 €/oppilas
- Lukiokoulutuksen vertailutieto koko maan ka. 7 875 €/oppilas
- Vertailukuntien (20 000 – 50 000 asukaan kunnat)
lukiokoulutuksen ka . 7 826 €/opp.
Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen vuotuiseksi säästöksi tulisi
270 000 €. Kustannussäästö vuoden 2018 talousarviossa on 5 kk
osalta 112 500 €.
Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh. 044 417
4202, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 417 4201,
palvelusuunnittelija Minna Rautiainen puh. 044 417 4210
Vs. sivistystoimenjohtajan esitys:
1. Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kolme (3) saapunutta
kirjallista kannanottoa ja toteaa, että niissä olleet asiat on otettu
valmistelussa huomioon.
2. Sivistyslautakunta toteaa, että Savonlinnan lyseon lukion
Kerimäen toimipisteen henkilöstön YT-lain mukainen
kuulemistilaisuus on pidetty 5.10.2017.
3. Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että Savonlinnan lyseon lukion
Kerimäen toimipisteen toiminta lakkautetaan 1.8.2018 alkaen.
Perusteena esitykselle ovat oppilasmäärän lasku, opetuksen
tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä kustannukset.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Kannanottojen esittäjät
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KH § 548
Selostus:

Sivistyslautakunnan 19.10.2017 § 166 selostus- ja päätösosan
mukaisesti.

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy
sivistyslautakunnan esityksen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 155
Selostus:

Selostus kaupunginhallituksen § 548 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto päättää, että Savonlinnan lyseon lukion
Kerimäen toimipisteen toiminta lakkautetaan 1.8.2018 alkaen.
Perusteena esitykselle ovat oppilasmäärän lasku, opetuksen
tarkoituksenmukainen järjestäminen sekä kustannukset.
Käsittely:

Valtuutettu Heli Järvinen esitti, että Savonlinnan lyseon lukion
Kerimäen toimipisteen toimintaa jatketaan ja jatkossa sen ja
muiden koulujen toimintaa arvioidaan kokonaisoppilasmäärän
perusteella.
Esitystä kannattivat valtuutetut Tiina Stranden ja Seppo Kosonen.
Koska käsittelyn aikana oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta
poikkeavaa esitystä, puheenjohtaja totesi, että asiassa on
äänestettävä.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen
puolesta annettiin 45 jaa-ääntä ja Heli Järvisen esityksen puolesta
annettiin 6 ei-ääntä.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Savonlinnan lyseon lukion
Kerimäen toimipisteen toiminnan 1.8.2018 alkaen.
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Saku Linnamurto
hallintojohtaja
Savonlinnassa 23.11.2017
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VALITUSOSOITUS
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017
VALITUSOIKEUS JA VALITUSPERUSTEET
Tämän pöytäkirjan päätöksiin on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta
jokainen sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaan. Kunnan
jäsenellä on oikeus hakea muutosta myös sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai menee kaupunginvaltuuston toimivaltaa
ulommaksi tai päätös on muuten lainvastainen.
VALITUSAIKA
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja
rakennuslain 188 §:n 6 momentin mukaan kuitenkin kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain
63 § (365/1995) mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUKSEN TOIMITTAMINEN
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus.
Postiosoite:
PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite:
Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
Faksi:
029 56 42501
Puhelin:
029 56 42500 (vaihde)
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys- tai vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös
telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä
ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on
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viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
VALITUSKIRJELMÄ
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
VALITUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455). Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
VALITUSKIELTO
Pöytäkirjan pykälien 141-145 ja 160
Kuntalain 91 § (365/1995), (kuntalaki 136 §, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017)
mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
tehdä kunnallisvalitusta. Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain viranomaisen asiaa
koskevasta lopullisesta päätöksestä.
Pöytäkirja on ollut yleisön nähtävänä hallinto-osastolla/kansliapalvelut
16.11.2017 klo 13.00-16.00ja Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla
www.savonlinna.fi/paatoksenteko 16.11.2017 klo 13.00 alkaen
todistaa

Saku Linnamurto
hallintojohtaja

