
Päivähoito- ja kouluverkon tarkasteluryhmän  kokous  
 
Aika maanantai 14.6.2010 klo 13 – 15.45 
 
Paikka Keskikaupungin päiväkoti klo 13 – 14. 
  Hernemäen vuorohoitopäiväkoti klo 14 – 15.45. 
 
Läsnä         kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen, PJ 
  kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Harri Halko 
                    kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Virve Pasanen-Harju 

koulutuslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen 
koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja Tommi Tuunainen 
sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen , tuli kokoukseen klo 14 
talousjohtaja Irmeli Haverinen, tuli kokoukseen klo 14 
kaupunginjohtaja Janne Laine, tuli kokoukseen klo 14 
kaupunginhallituksen edustaja koulutuslautakunnassa Jarmo Linnamurto 
pienryhmien edustaja Heikki Härkönen 
opetuspäällikkö Tommi Tikka 
varhaiskasvatuspäällikkö Seija Pesonen 
toimitilapäällikkö Paula Kokkonen, tuli kokoukseen klo 14 
kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Risto Aalto  
YT-toimikunnan nimeämä henkilöstön edustaja Aila Makkonen 
teknisen toimialan johtaja Kari Tikkanen 

  Hernemäen päiväkodin varajohtaja Heli Räsänen 
  Keskikaupungin päiväkodin vt. johtaja Satu Huttunen 
 
PÖYTÄKIRJA: 
 
1. Kokouksen avaus 
 

Kokouksen aluksi tutustuttiin: 
Keskikaupungin päiväkotiin – päiväkotia esitteli päiväkodin vt. johtaja Satu Huttunen ja 
Hernemäen päiväkotiin – päiväkotia esitteli päiväkodin varajohtaja Heli Räsänen. 

      
Puheenjohtaja avasi kokouksen päiväkotiesittelyjen jälkeen ja totesi kokouksen  

     läsnäolijat. 
 
2.   Päivähoidon toiminta- ja kustannusvertailuista 

 
Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Pesonen esitteli varhaiskasvatuksen toiminta- ja 
kustannusvertailuja, joita on tehty yhteistyössä yhteistyökaupunkien kanssa vuodesta 
2007 lukien. Mukana vertailuissa ovat olleet 2006 ja 2007 tilinpäätöstietojen osalta 
Savonlinnan lisäksi Hollola, Iisalmi ja Kouvola sekä vuoden 2008 tietojen osalta 
Hollola, Iisalmi ja Savonlinna. 
 
Toiminnan ja kustannusten vertailussa on laajasti selvitetty kunnan tapaa järjestää 
varhaiskasvatuspalvelut ja pyritty löytämään talouden näkökulmasta vertailukelpoiset 
tiedot. Lisäksi on rakennettu yhteisiä mittareita varhaiskasvatuksen tunnusluvuiksi. 

 
Kokouksen osallistujille jaettiin tiivistelmät vertailutaulukoista: 

• vuoden 2008 yhteenveto vertailutiedoista edellä mainittujen kolmen kunnan 
osalta sekä 



• Savonlinnan kaupungin tiivistetty vertailutaulukko, josta käy ilmi 
varhaiskasvatuksen tiedot vuosilta 2006, 2007 ja 2008. 

 
 
3.    Keskustelua läntisen alueen päiväkotitilanteesta 

 
Käytiin vilkasta keskustelua päivähoito- ja kouluverkon osalta. Lähinnä keskityttiin 
läntisen päiväkotiverkon sekä keskikaupungin tilanteen pohdintaan.  
 
Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen kertoi tilasuunnitelmista.  Kellarpellon monitoimitalon 
hankesuunnittelu etenee.  Teknisessä lautakunnassa on keskusteltu Hernemäen 
päiväkodin tulevista ratkaisuista. Myös toimialajohtajien virkamiestyöryhmässä asiaa 
on käsitelty. Keskusteluun nostettiin myös Keskikaupungin päiväkodin tilanne, koska 
ko. rakennus kaipaa remonttia lähivuosina. Tällä hetkellä talon ilmastointi kaipaa 
välitöntä korjaamista sekä kanavien puhdistamista. 
 
Tekninen lautakunta on linjannut seitsemän vaihtoehtoa Hernemäen tulevalle 
uudisrakennukselle. Näyttää siltä, että ollaan kallistumassa uuden yksikön 
rakentamiseen. Yksikköön sijoittuisivat mahdollisesti vuorohoitopäiväkoti, avoin 
päiväkoti sekä Pohjanlintu. 
 
Selvitettäviä vaihtoehtoja ovat: 

• 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. 

 
Sovittiin, että tilapalvelu selvittää vaihtoehtoja ja esitykset tuodaan päiväkoti- ja 
kouluverkkotyöryhmän pohdintaan seuraavassa kokouksessa. Sen jälkeen asia etenee 
tekniseen lautakuntaan. Tavoitteena on, että hankesuunnitelma saataisiin valmiiksi 
vuoden 2010 loppuun mennessä. 

 
4. Jatkotoimenpiteet ja seuraava kokoontuminen 
 

Sovittiin, että seuraava työryhmän kokous pidetään tiistaina 31.8.2010 klo 14.00 
Äkkiväärässä, kh:n kabinetissa. 

 
5. Kokouksen päätös 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen Sihteeri Seija Pesonen 
 


