
Päivähoito- ja kouluverkon tarkasteluryhmän kokous  
 
 
Aika tiistai 31.8.2010 klo 14.00 – 16.00 
 
Paikka Kaupungintalo, kh:n kabinetti 
 
Läsnä         kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen, PJ 
  kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Harri Halko 
                    kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Virve Pasanen-Harju 

koulutuslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen 
sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen  
talousjohtaja Irmeli Haverinen 
kaupunginjohtaja Janne Laine 
kaupunginhallituksen edustaja koulutuslautakunnassa Jarmo Linnamurto 
pienryhmien edustaja Heikki Härkönen 
opetuspäällikkö Tuija Kauppinen 
varhaiskasvatuspäällikkö Seija Pesonen 
toimitilapäällikkö Paula Kokkonen 
kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Risto Aalto  
YT-toimikunnan nimeämä henkilöstön edustaja Aila Makkonen 
teknisen toimialan johtaja Kari Tikkanen 

 
 
PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10. 
 
2.   Koulutoimen tämän hetkinen tilanne, opetuspäällikkö Tuija Kauppinen 
 
Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen esitteli koulutoimen tämän hetkistä tilannetta ja  
näkökulmaa tulevaisuuteen.  Opetuspäällikön esitys on muistion liitteenä. 
 
Työryhmä keskusteli vilkkaasti itäisen kaupunginosan koulutilanteista.  
Vaihtoehtoina selvitetään: 

 Jos Nojanmaan koulu lakkautuisi niin olisiko mahdollisuus laajentaa Mertalan koulua? 

 Pedagogiset ratkaisut eli esi+ 1-4 luokkien koulujen perustaminen Nätkille, Nojanmaan, 
Pihlajaniemelle ja Kellarpeltoon. 5-6 luokat siirtyisivät kouluun Mertalaan ja Talvisaloon. 
Mahdollistaisi esiopetuksen siirtämisen koulun tiloihin. 

 Uuden koulun rakentaminen itäiselle alueelle, johon sijoittuisivat sekä Nätkin että 
Nojanmaan koulun oppilaat. 

 
Kouluverkon suunnittelun osalta hankaloittaa tilannetta Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan 
opettajainkoulutuslaitoksen epävarma tilanne. 

 
3.   Hernemäen päiväkodin uudisrakennus ja sen sijoittuminen, toimitilapäällikkö  
      Paula Kokkonen 

 
Tilapalvelupäällikkö Paula Kokkonen esitteli aluksi tilatietojen vertailumallin, johon 
Savonlinnan kaupunginkin olisi mahdollista liittyä. Kustannukset olisivat noin 5000 € 
vuodessa.  



Hernemäen päiväkodin osalta on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja mm: 

 uudisrakennus nykyiselle tontille 

 päiväkoti Pihlajakodin tiloihin tai uudisrakennus ko. tontille 

 uudisrakennus seminaarinmäelle 

 jokin muu kaupungin tontti; Kotilahden tonttia esitettiin yhtenä vaihtoehtona 

 sosterin tilat 

 läheisen oppilas-asuntolan tilat tai 

 kansainvälinen viestinnän laitos. 
 
Tilapalvelupäällikön mukaan todennäköisimmät vaihtoehdot voisivat olla uuden päiväkodin 
rakentaminen nykyiselle tai jollekin muulle tontille. Pihlajakodin tiloihin olisi mahdollista 
siirtää päiväkoti väliaikaisesti. Kuitenkin tilojen remontointi päiväkotikäyttöön maksaisi noin 
500 000 €.  Uuden päiväkodin kustannukset olisivat noin 3 milj. €. Muut selvitetyt tilat eivät 
sellaisenaan sovellu päiväkotikäyttöön. 
 
Keskustelussa nousi esille myös Pihlajakodin tilojen kunto. Kannattaako näitä tiloja ruveta 
korjaamaan. Keskusteltiin myös Keskikaupungin päiväkodin tiloista ja niiden kunnosta. 
 
Työryhmän jäsenille jaettiin Hernemäen vuorohoitopäiväkodin henkilöstön pohdinta 
Pihlajakodin tilojen sopivuudesta ja mahdollisista korjauksista, jos siirryttäisiin väliaikaisesti 
ko. tiloihin.  
 
4.  Varhaiskasvatuksen tämän hetkinen tilanne, varhaiskasvatuspäällikkö Seija 
Pesonen 
 
Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Pesonen esitteli tämän hetken päivähoitotilanteen 
hoitopaikkojen suhteen sekä päivähoidon hakijoiden suhteen.  Esitys on muistion liitteenä. 
 
Tärkeää varhaiskasvatuksen näkökulmasta on palvelujen keskittäminen päiväkotiloihin ja 
perhepäivähoitopalveluihin, jotta päästäisiin eroon ryhmäperhepäiväkodeista. Lisäksi 
avoimeen toimintaan sekä kerhotoimintaa on kovasti kysyntää, joten näitä palveluja tulisi 
kehittää ja lisätä. Lisäksi on tehty selvitystyötä mahdollisesta lasten kotihoidon tuen 
Savonlinna-lisän käyttöönotosta.  Palvelujen laajentaminen toki maksaa alkuvaiheessa.  
 
Keskusteltiin Hernemäen päiväkodin tulevaisuudesta. Kaikesta parhain ratkaisu olisi, jos 
voitaisiin jatkaa nykyisissä tiloissa kunnes uudet tilat valmistuvat. Tämä olisi 
taloudellisestikin paras ratkaisu. Keskustelussa mietittiin myös Keskikaupungin päiväkodin 
tilannetta. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin yhden isomman päiväkotiyhteisön rakentamista 
alueelle.  Risto Aalto esitti vaihtoehtona ko. rakennukselle  asemanseudun kaavamuutosta 
ja yksikön sijoittamista alueelle. 
 
5.  Sopimukset ja seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Koulutoimen osalta selvitetään edellä esitettyjä vaihtoehtoja. Tilapalvelussa selvitetään 
tonttivaihtoehtoja Hernemäen päiväkodin osalta tai laajemman yksikön osalta. 
 
Muutoin päiväkoti- ja kouluverkkosuunnittelussa otetaan ”aikalisä”, koska Itä-Suomen 
yliopiston Savonlinnan yksikön tilanne on epävarma.  Todennäköistä on, että työryhmä ei 
saa työtään valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. 
 
 
 



6. Kokouksen päätös 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen Sihteeri Seija Pesonen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


