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Päivähoito- ja kouluverkko Savonlinnassa vuosina 2008-2012
KL § 57
Selostus:

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on edellyttänyt päiväkoti- ja kouluverkon tarkastelua kevään 2007 aikana.
Päivähoito- ja kouluverkkotarkastelusta on pidetty useita koulutuslautakunnan iltakouluja ja asiaa on käsitelty rehtorikokouksissa sekä pienemmissä työryhmissä.
Edellä mainittujen keskustelujen ja neuvottelujen pohjalta on laadittu vaihtoehtomalleja, joiden perustalta valtuusto tekee päätöksen
kesän 2007 aikana.
Ratkaisevasti päivähoito- ja kouluverkon tarkasteluun vaikuttaa Savonlinnan normaalikoulun tuleva muoto, joka selviää tällä hetkellä
olevan tiedon mukaan toukokuun 2007 loppuun mennessä.
Päivähoito- ja kouluverkkotarkastelua koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin internetsivuilla 16.4.2007 alkaen
osoitteessa http://www.savonlinna.fi/sivistystoimi/palveluverkko2015 sekä Savonlinnan kaupungin sivistysvirastossa, Olavinkatu
27, B-ovi, 3. kerros.
Päivähoito- ja kouluverkkomuutoksista pidetään yleiset kuulemistilaisuudet
Kellarpellon koulussa 23.4.2007 klo 18.00 ja
Nojanmaan koulussa 24.4.2007 klo 18.00
sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuus henkilöstölle 25.4.2007 klo
18.00 Äkkiväärässä.
Päivähoito- ja kouluverkon vaihtoehdot Savonlinnassa 2007-2015
on pöytäkirjaliitteenä A.
Päivähoito- ja kouluverkkotarkastelua koskeva kuulutus julkaistaan
kaupungin ilmoituslehdissä ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kaupungin viralliselle ilmoitustaululle. Kuulutus on pöytäkirjaliitteessä
B.
(Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen 015-5714460)

Sivistystoimenjohtajan esitys:
Koulutuslautakunta käy pöytäkirjaliite A vaihtoehtoehtojen pohjalta
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keskustelun ja julistaa päiväkoti- ja kouluverkkotarkastelun yleisesti
kuultavaksi.

Päätös:

Koulutuslautakunta kävi keskustelua pöytäkirjaliitteessä A olevista
vaihtoehdoista. Keskustelun pohjalta tulleet muutokset korjattiin liitteeseen. Korjattu liite siirretään Savonlinnan kaupungin internetsivuille selostusosassa ilmoitettuun osoitteeseen. Koulutuslautakunta
päätti julistaa esityksen mukaisesti päiväkoti- ja kouluverkkotarkastelun yleisesti kuultavaksi.

Toimenpiteet:

Sivistysvirasto

KL § 126
Selostus:

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on edellyttänyt sivistystoimelta
päiväkoti- ja kouluverkon tarkastelua. Syynä tähän on mm. aleneva
lapsi- ja oppilasmäärä kaupungissa. Päivähoito ja koulutoimi ovat
vuoden 2007 alusta kuuluneet samaan sivistystoimen hallintokuntaan. Tämän vuoksi on luonnollista ja perusteltua miettiä tulevaisuuden tilaratkaisuja yhdessä. Lisäksi kaupungin verotulot ja valtionosuudet eivät jatkossa riitä ylläpitämään nykyisenlaista palveluverkkoa. Tämä koskee myös päivähoitoa ja kouluja.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2007
(s. 4) todetaan, ettei kaupungin talouskehitys tule kohenemaan ilman nykyisen palvelurakenteen aiheuttaman n. 5 miljoonan euron
rahoitusvajeen korjaamista. Siihen liittyen valtuusto on hyväksynyt
perusopetuksen tuloskortin (s. 78), jossa todetaan perusopetuksen
tarvittavan suurempaa kustannustehokkuutta ja siirtymistä suurempiin kouluyksiköihin. Valtuuston hyväksymissä tasapainottamistoimenpiteissä (s. 14) on mainittu kouluverkon tarkastelu tai vaihtoehtoisesti ryhmäkokojen suurentaminen ja tuntikehysleikkaukset.
Sivistysvirasto on valmistellut asiaa kevään ja alkusyksyn 2007 aikana. Valmistelussa on yhteistyössä koulutuslautakunnan kanssa
tuotu esiin neljä erilaista vaihtoehtoa, miten päivähoito- ja kouluver-
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kon suhteen tulisi kaupungissa menetellä tulevien vuosien aikana.

1.

2.

Nämä vaihtoehdot jätettiin lausunnolle koulutuslautakunnan kokouksessa 18.4.2007. Lyhyesti kuvailtuna ne olivat seuraavat:
Jatketaan jotakuinkin nykyisellä päivähoito- ja kouluverkolla. Talvisalon koulu peruskorjataan, jolloin Pihlajaveden koulu siirtyy remontin valmistuttua sinne. Lasten päivähoito hoidetaan pääosin omalla
asuntoalueella ja opetus vähintään 3. tai 4. luokkaan asti. Sekä
idässä että lännessä on peruskorjatut keskuskoulut (Mertala ja Talvisalo), joiden oppilasmäärä turvataan. Tämän vaihtoehdon kulujen
arvioitiin olevan vuoteen 2015 mennessä n. 18 miljoonaa sisältäen
koko päiväkoti- ja kouluverkon investointikustannukset sekä mahdolliset säästöt henkilöstön ja kuljetusten osalta.
Edelliseen vaihtoehtoon lisätään myös Nojanmaan koulun lakkauttaminen. Tällöin Nojanmaan oppilaat siirtyvät Mertalan kouluun ja
taas Mertalan oppilaista osa ohjataan Hakan päiväkotiin ja Nätkin
koululle. Tämän vaihtoehdon kulujen arvioitiin olevan vuoteen 2015
mennessä n. 15,6 miljoonaa sisältäen koko päiväkoti- ja kouluverkon investointikustannukset sekä mahdolliset säästöt/lisäykset henkilöstön ja kuljetusten osalta.

3.

Suurimpana muutoksessa verrattuna nykyiseen on Talvisalon koulun lakkauttaminen ja oppilaiden siirtyminen Mertalan koulun, normaalikoulun sekä Lyseon lukion yhteyteen. Talvisalon kouluun
määritelty valtionavustus siirretään Mertalan koulun peruskorjauksen loppuun saattamiseen. Tässä vaihtoehdossa Pihlajaveden koulu jäisi nykyisille paikalleen ja kaikki nykyiset päiväkodit jatkaisivat
toimintaansa. Tämän vaihtoehdon kulujen arvioitiin olevan vuoteen
2015 mennessä n. 13,2 miljoonaa sisältäen koko päiväkoti- ja kouluverkon investointikustannukset sekä mahdolliset säästöt/lisäykset
henkilöstön ja kuljetusten osalta.

4.

Lisäksi piti tutkia mahdollisuutta, jossa Talvisalon koulun toiminta
nykyisellä paikalla lakkautuu ja oppilaat siirtyvät KVL:ltä tyhjiksi jääviin tiloihin OKL:n viereen. Pihlajaveden koulu käyttäisi tässä vaihtoehdossa Talvisalon koulun ohella OKL:n liikuntahallia sekä muita
taito- ja taideainetiloja.

5.

Kyläkoulujen lopettamisen katsottiin olevan mahdollista jokaisessa
vaihtoehdossa.
Vaihtoehdot annettiin koulutuslautakunnan kokouksen 18.4.-07 jälkeen yleisesti lausunnolle eri tahoille.
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Vaihtoehdoista on järjestetty useita yleisiä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia:
23.4.-07 Kellarpellon koululla klo 18
24.4.-07 Nojanmaan koululla klo 18 sekä yksi keskustelu- ja kuulemistilaisuus
25.4.-07 henkilöstölle klo 18 Äkkiväärässä, Kh:n kabinetissa
8.5.-07 kaupunginhallituksella oli iltakoulu päivähoito- ja kouluverkosta
29.5.-07 Talvisalon koululla
14.8.-07 Vanhempainkahvila Talvisalon koululla
Esityksen tekemisen jälkeen on vielä yleinen kuulemistilaisuus
21.8.-07 järjestötalo Kolomosessa.
Valmistelun aikana, eri hallintokuntien keskusteluissa, kuulemistilaisuuksissa sekä kansalaisilta ja henkilöstöltä saadussa palautteessa
on noussut esiin seuraavia oleellisia päivähoito- ja kouluverkkoon
vaikuttavia tekijöitä:
a)

Savonlinnan perus- ja lukio-opetus on valtakunnallisesti arvioiden
erittäin kustannustehokasta jo nyt. Päivähoidon osalta kustannusten valtakunnalliseen arviointiin ei ole olemassa vertailukelpoista
työkalua. Savonlinna on tästä johtuen kehittänyt vuoden 2007 ajan
toiminnan ja kustannusten vertailua yhdessä suunnilleen samankokoisten Iisalmen, Kouvolan ja Hollolan kanssa. Vertailtavaa tietoa
päivähoidon kustannuksista toivotaan saatavan lokakuuhun mennessä.

b)

Koulupuolella oppilaiden vähenemiseen on reagoitu lakkauttamalla
kymmenessä vuodessa n. kymmenen koulua, joista viimeisimmät v.
2002. Lisäksi opettajien määrää on joka vuosi vähennetty suhteutettuna oppilaiden määrän vähenemiseen. Päivähoitopuolella lasten
väheneminen on huomioitu vähentämällä päivähoitopaikkojen määrää suhteutettuna lasten määrään. Vähennykset ovat kohdistuneet
ensin perhepäivähoitoon ja yksityisiin päiväkoteihin 1990-luvulla ja
2000-luvun alussa. Vuosina 2005 ja 2006 on lakkautettu kaksi päiväkotia. Kaupungin päivähoitopaikat ovat tällä hetkellä erittäin tehokkaassa käytössä.

c)

Lasten oppimisen kannalta ryhmäkokojen suurentaminen ei ole järkevää eikä tarkoituksenmukaista. Koulutuksen arviointineuvoston
kaksi vuotta sitten tekemän kartoituksen mukaan Savonlinnassa oli
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selvästi (16-25%) suuremmat ryhmäkoot kuin valtakunnassa tai
Itä-Suomen läänissä keskimäärin. Vertailu kymmenen muun samankokoisen kaupungin kanssa osoittaa, että sekä perusopetuksen että lukion opetuskustannukset ovat Savonlinnassa alhaiset.
Pöytäkirjaliite A1, käyttökustannukset opetuksenjärjestäjittäin perusopetus/lukio) Mikäli ryhmäkokoja suurennetaan tai tuntikehystä
entisestään pienennetään, on vaarana savonlinnalaisten lasten eriarvoistuminen verrattuna muissa kunnissa asuviin lapsiin. Tuntikehys toki laskee tulevaisuudessa oppilasmäärän putoamisen myötä.

d)

Parhaillaan tehdään selvitystä seudun neljän kunnan yhdistymisen
osalta. Päätökset mahdollisesta uudesta kunnasta tehdään joulukuussa 2007. Jos uusi kunta syntyy, on esim. päivähoito mietittävä
uudella tavalla varsinkin itäpuolella kaupunkia.

e)

Opettajankoulutuksen tulevaisuutta selvittelevä työryhmä jättää esityksensä elokuun lopussa 2007. Esityksen linjaukset voivat vaikuttaa Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen ja normaalikoulun tulevaisuuteen merkittävästi. Joensuun
yliopisto tekee asiassa linjauksen oman aikataulunsa mukaisesti.
Tässä vaiheessa ei ole myöskään selvillä Savonlinnan normaalikoulun peruskorjauksen aikataulu.

f)

Kesäkuussa 2007 tehdyt oppilasennusteet osoittavat, että oppilasmäärä ei enää vähene niin voimakkaasti kuin aiemmin oli ennakoitu. Esimerkiksi vuoden takaiseen ennusteeseen verrattuna perusopetuksen oppilaita oli uudessa (toukokuu 2007) ennusteessa
15-25 enemmän koko kaupungin tasolla. Työllisyyden positiivinen
kehitys voi vaikuttaa seuraavinakin vuosina oppilasmäärien kehittymiseen siten, ettei väheneminen olekaan niin suurta kuin on ennakoitu.

g)

Päivähoito- ja kouluverkon rakennuksiin täytyy tehdä merkittäviä investointeja lähivuosina. Kaupungin toimitilapalvelun mukaan investointisuunnitelmassa on niihin varauduttu liian pienin määrärahoin.
Ero todellisen korjaustarpeen ja suunnitelmaan kirjatun rahan välillä
on koulujen ja päiväkotien osalta vuoteen 2012 mennessä keskimäärin n. 2 miljoonaa euroa/ vuosi. Pöytäkirjaliitteessä B1: "Investointien vaikutus vuokriin sivistysvirasto 2015" tummennettu sarake kuvaa todellista korjaustarvetta ja valkoinen sarake taloussuunnitelmakauden varausta.
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h)

Talvisalon koulun lakkauttaminen ei ole mahdollista tämänhetkisen
tiedon varassa. Ko. vaihtoehdossa oppilaiden koulunkäynti olisi jatkunut normaalikoulussa, Lyseon lukiossa sekä Mertalan koulussa.
Valmistelun aikana on kuitenkin osoittautunut, että ko. paikoissa
kasvavan oppilasmäärän taito- ja taideaineiden opettaminen ei ole
mahdollista. Mertalan koulun lähialueen oppilaita olisi lisäksi pitänyt
ohjata muihin kouluihin tai päiväkoteihin. Lisäksi Talvisalon koulun
lakkauttamisen järjestelyt olisivat olleet ristiriidassa perusopetuslain
ja voimassaolevan hallitusohjelman linjauksiin, joissa perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on yhtenäinen peruskoulu. Lisäksi
Talvisalon lakkautuessa eivät Pihlajaniemen ja Kellarpellon kouluilla
nyt olevat esikouluoppilaat olisi enää mahtuneet ko. kouluille eivätkä muihinkaan nykyisiin tiloihin. Talvisalon koulun peruskorjausta
tukee myös kohta e sekä Pihlajaveden koulun (erityiskoulu) siirtyminen Talvisalon koulun osaksi. Mikäli Talvisalon koulua ei peruskorjata, pitäisi Pihlajaveden koulun nykyisiin tiloihin tehdä mittavia korjauksia. Valtio kustantaa 50% Talvisalon koulun peruskorjauksesta,
joka voisi valmistua 2010 syksyksi.

i)

Nojanmaan koulun lakkauttaminen ei tule kysymykseen, koska alueelle on muuttanut ja muuttaa koko ajan lisää lapsiperheitä. Nojanmaan koulun oppilasennuste osoittaa, että oppilasmäärä kasvaa jopa 25 oppilaalla nykyisestä noin 240 oppilaasta. Lisäksi Nojanmaan
koulun lähialue on keskustan itäosan pientalorakentamisen tärkein
painopistealue yli 100 potentiaalisella tontilla. Mikäli Nojanmaan
koulu suljetaan, tonttikysyntä/tonttitarjonta Nojanmaan suunnasta
lakkaa ja vastaava tonttimäärä tulisi löytyä muualta. Nojanmaan
koulun sijainti on lapsen ja perheiden kannalta sekä varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön kannalta erinomainen. Ainoa
Nojanmaan koulun lakkauttamista tukeva tekijä on kouluun lähitulevaisuudessa tuleva laaja peruskorjaus, jonka kustannukset ovat
pienimmillään n. 2,5 miljoonaa euroa.

j)

Vaihtoehto, jossa Talvisalon koulun toiminta siirtyisi KVL:ltä tyhjiksi
jääviin tiloihin OKL:n viereen ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevä. Kaupunki olisi joutunut sitoutumaan vähintään 15
vuoden vuokrasopimukseen Senaattikiinteistön kanssa ja kustannukset olisivat olleet enemmän kuin kaupungin osuus Talvisalon
koulun peruskorjauksesta. Lisäksi Pihlajaveden koulu jäisi taito- ja
taideainetiloja paitsi. KVL:n tilojen toimivuus perusopetukseen olisi
korjauksenkin jälkeen kyseenalainen.

k)

Kolmen pienimmän koulun (Juvola, Kallislahti ja Moinsalmi) lakkauttaminen on mahdollista jo v. 2008 syksystä lähtien. Tällöin oppilaat
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mahtuvat muihin kaupungin kouluihin. Lakkauttaminen vaatii valtuustolta erillisen päätöksen. Koulujen oppilasmäärän kehitys vuosina 2008-2012 on seuraava:
Juvolan koulu nyt 29 oppilasta ja 24 oppilasta syksyllä 2012
Moinsalmen koulu nyt 30 oppilasta ja 18 oppilasta syksyllä 2012
Kallislahden koulu nyt 31oppilasta ja 32 oppilasta syksyllä 2012
Koulukohtaiset kustannukset: Pöytäkirjaliite C
l)

Päivähoito- ja kouluverkon isompien yksiköiden lakkauttamissuunnitelmia on hyvin vaikea tehdä ko. tarkastelujaksolla 2008-2012.
Jos yritetään tehdä liian nopeita ratkaisuja on suuri riski siihen, ettei
lapsille/ oppilaille saada sopivia tiloja järjestymään. Samalla keskustan kaupunginosien tasapuolinen kehittäminen vaarantuu. Tässä vaiheessa ei ole ehditty riittävästi suunnitella mm. mahdollisia
yhteisiä tilaratkaisuja sosiaalitoimen tai Sosterin kanssa. Lisäksi
kaupungin kaikkia toimialoja koskevassa mittavassa muutosvaiheessa tulee huolehtia kaupungin palvelujen houkuttelevuuden säilyttämisestä, kun tulevaisuudessa tarvitaan mm. lisää työntekijöitä
eri aloille. Unohtaa ei voi myöskään sitä, että kaupungin maantieteellinen rakenne osin estää palvelujen maksimaalisen keskittämisen.

m)

Perusopetuksen oppilasmäärä on pudonnut ja putoaa keskustan ja
lännen alueella kaupungin itäistä osaa nopeammin. Ratkaisuissa
tämä pitää ottaa huomioon. Vuosina 2008-2012 kaupungin oppilasmäärä putoaa n. 160 oppilasta, josta n. kolmannes itäosissa ja 2/3
kaupungin länsiosissa.

n)

Tällä hetkellä Lyseon lukiossa on opiskelijoita n. 450. Opiskelijamäärä todennäköisesti tulee putoamaan v. 2008-2012 n. 390-400
opiskelijaan. Taidelukion opiskelijamäärä tullee säilymään n. 280.
Tällä hetkellä opiskelijoita tulee n. 50 kunnasta ja 60% on muualta
kuin Savonlinnasta. 40% opiskelijoista on Savonlinnan seudun ulkopuolelta.

o)

Päivähoidon palvelujen tarpeen arvioiminen on hankalaa, koska
mm. perhepäivähoidon lisäämisen onnistuminen, päivähoidon avoimen toiminnan aloittaminen ja työllisyyden kehittyminen on epävarmaa. Perhepäivähoidon lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutusta voidaan arvioida vasta 2-3 vuoden päästä. Vuoropäivähoidon tarve on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Kasvu näyttäisi jatkuvan.
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p)

Luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämisen ratkaisuja on vielä
punnittava huolellisesti. Tällä hetkellä luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään Pihlajaveden koulussa (8 luokkaa + yksi luokka
Pohjanlinnun opetusyksikössä), Nojanmaan koulussa (1 luokka) sekä Nätkin koululla (2 luokkaa). Kahdessa viimeksi mainitussa on
erityisoppilaita myös yleisopetuksen luokilla. Muissa perusopetuksen kouluissa erityisopetukseen siirretyt oppilaat opiskelevat pääosin yleisopetuksen oppilaiden kanssa samoissa ryhmissä. Luokkamuotoisen erityisopetuksessa pitää myös miettiä vaihtoehtoja, jotka
poikkeavat nykyisestä. Esim. 1-6-luokkien ja 7-9- luokkien luokkamuotoinen erityisopetus voisi toimia koulussa, jossa on yleisopetuksessakin samoja luokka-asteita.

q)

Kansalaisilta ja erilaisilta yhteisöiltä on tullut palautetta runsaasti.
Kuulemistilaisuuksissa tehdyt muistiot on toimitettu koulutuslautakunnan jäsenille sähköisesti. Yksittäisten palautteiden sisältämiä
asioita on esitetty mm. kohdassa l. Juvolan koulun vanhempaintoimikunnan kannanotto ja adressi Juvolan koulun toiminnan turvaamiseksi ja tukemiseksi (365 allekirjoittajaa) on ollut päättäjien nähtävänä kaupunginhallituksen iltakoulussa 8.5.2007. Pöytäkirjaliite D
Pihlajaniemen kylätoimikunnan sekä vanhempien kahvilan 2.5.07
kannanotot on pöytäkirjaliite E. Vetoomus Nojanmaan koulun säilyttämiseksi (1975 allekirjoittajaa) on pöytäkirjaliite F. Em. yhteisöjen
kannanotot ovat nähtävissä sivistysvirastossa.
Koulun aloituspäivämäärän mukaisesti tarkennetut oppilasennusteet sekä tarkennetut laskelmat kahden kyläkoulun lakkauttamisen
säästöistä ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa.
(Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen, puh.
015-5714460 ja opetus- ja kasvatuskoordinaattori Tommi Tikka,
puh. 015-5714462)

Sivistystoimenjohtajan esitys:
Seikkaperäiseen selostusosaan ja liitteisiin viitaten, koulutuslautakunta päättää seuraavaa:
1.

Talvisalon koulu peruskorjataan valtion 50 %:n avustuksella ja Pihlajaveden koulu siirtyy korjauksen valmistuttua osaksi Talvisalon
koulua. Näin Talvisalon koululla on edellytykset kehittyä yhtenäiseksi peruskouluksi. Kellarpellon ja Pihlajaniemen koulun vanhimmista
oppilaista osa siirtyy Talvisalon kouluun tarkastelujakson
2008-2012 aikana. Aikataulu ja siirtyvät luokka-asteet täsmentyvät
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koulutuslautakunnan päätöksellä myöhemmin.
2.

Nojanmaan koulua ei lakkauteta tarkastelujakson 2008-2012 aikana. Tänä aikana koulussa tehdään vain välttämättömät kunnostustyöt ja valmistellaan kaupungin koko itäosaa koskeva päivähoito- ja
kouluverkon kokonaissuunnitelma. Tänä aikana pidättäydytään
Mertalan koulua lukuun ottamatta kaikista suurista korjaushankkeista. Esioppilaiden siirtymistä koulujen yhteyteen suunnitellaan. Tämä
saattaa avata tarkastelujakson jälkeen mahdollisuuden luopua jostain yksiköstä.

3.

Koulutuslautakunta esittää, että Mertalan koulun peruskorjausta kiirehditään vuodella nykyisistä suunnitelmista. Näin on mahdollisuus
saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä helpottaa kaupungin
itäosan päivähoito- ja kouluverkon kokonaissuunnitelman tekemistä. Mertalan koulu pysyy itäisen alueen keskuskouluna ja sen oppilasmäärä (650-700 oppilasta) turvataan.

4.

Perusopetuksen ja lukion ryhmäkoot sekä tuntikehys pidetään nykyisellä tasolla suhteessa oppilasmäärään.

5.

Päivähoito- ja kouluverkon tulevaisuuteen palataan, kun saadaan
varmuus mm. normaalikoulun tulevaisuudesta, kuntien yhdistymisestä ja lapsimäärän kehityksestä.

6.

Kevään 2008 aikana pohditaan keinoja, joilla lyseon lukioon saataisiin perustettua esimerkiksi matematiikkaan, fysiikka/kemiaan, tietotekniikkaan ja mahd. biologia/maantietoon painottuvat 7-9-luokat.
Yhteensä lyseossa voisi opiskella esim. 75 perusopetuksen oppilasta, jotka koko kaupungin alueelta pyrkisivät erikoisluokalle pääsykokeen kautta. Samalla tutkitaan mahdollisuus käyttää Lyseon lukion tiloja perusopetuksen oppilaille Talvisalon koulun peruskorjauksen aikana.

7.

Koulutuslautakunta kumoaa aikaisemman päätöksensä (5.10.-05 §
136), jonka mukaan Pihlajaniemen ja Kellarpellon koulujen 5. luokkien oppilaat siirtyvät vuorovuosin normaalikoululle.
Lisäksi koulutuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että Juvolan ja Moinsalmen koulut lakkautetaan 1.8.2008 alkaen. Koulutuslautakunta esittää toiveen, että asia viedään kaupunginvaltuuston
päätettäväksi 3.9.2007 kokouksessa.
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Lautakunnalle jaettiin kokouksessa täsmennetty pöytäkirjaliite B1 ja
pöytäkirjaliitteet G ja H.
Sivistystoimenjohtajan esityksen kohta 1.
Jäsen Anja Backman esitti, että kohta 1. muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
Talvisalon koulu peruskorjataan valtion 50 %:n avustuksella ja samaan kiinteistöön saneerataan tilat Pihlajaveden koululle. Saneeraussuunnitelman valmistuttua ja rakentamisajankohdan vahvistuttua päätetään aikataulusta, jolla Kellarpellon ja Pihlajaniemen 6.
luokkalaisten siirtyminen Talvisalon kouluun on mahdollista. Ratkaisussa on huomioitava koko länsipuolen päivähoito- ja perusopetusjärjestelyt vuosien 2008-2012 aikana.
Jäsen Markku Ihalainen kannatti Backmanin esitystä.
Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys
asiasta päätettiin äänestää.
Äänestyksessä Backmanin esitys sai 8 ääntä ja sivistystoimenjohtajan esitys 0 ääntä.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti kohdan 1. kuulumaan jäsen Anja Backmanin esittämässä muodossa.
Sivistystoimenjohtajan esityksen kohta 2.
Jäsen Tommi Tuunainen esitti, että kohta 2. muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
Nojanmaan koulua ei lakkauteta. Mertalan koulun remontin jälkeen
valmistellaan kaupungin koko itä-osaa koskeva päivähoito- ja kouluverkon kokonaissuunnitelma vuoden 2010 loppuun mennessä.
Suunnitelmassa korostetaan päivähoidon ja koulun yhteistyötä ja
sillä saavutettavia pedagogisia, hallinnollisia ja taloudellisia synergiaetuja. Ennen suunnitelman valmistumista pidättäydytään Mertalan ja Talvisalon kouluja lukuun ottamatta kaikista suurista korjaushankkeista.
Jäsen Anne Herttuainen kannatti Tuunaisen esitystä.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti kohdan 2. kuulumaan jäsen Tommi Tuunaisen esittämässä muodossa, johon myös sivistystoimenjohtaja yhtyi.
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Sivistystoimenjohtajan esityksen kohta 3.
Sivistystoimenjohtaja muutti päätösesityksen kohdan 3. seuraavaksi:
Koulutuslautakunta esittää, että Mertalan koulun peruskorjausta kiirehditään vuodella nykyisistä suunnitelmista. Näin on mahdollisuus
saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä helpottaa kaupungin
itäosan päivähoito- ja kouluverkon kokonaissuunnitelman tekemistä. Mertalan koulu pysyy itäisen alueen keskuskouluna ja sen oppilasmäärä (650-700 oppilasta) turvataan. Mertalan koulun saneerauksen tulee olla valmis 1.8.2009 mennessä.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan
muutetun esityksen.

Sivistystoimenjohtajan esityksen kohta 4.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan
esityksen.
Sivistystoimenjohtajan esityksen kohta 5.
Sivistystoimenjohtaja muutti päätösesityksen kohdan 5. seuraavaksi:
Päivähoito- ja kouluverkon tulevaisuuteen palataan, kun saadaan
varmuus mm. normaalikoulun tulevaisuudesta, kuntien yhdistymisestä ja lapsimäärän kehityksestä. Todetaan, että normaalikoulussa aloittaa 7. luokka 1.8.2008 lukien.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan
muutetun esityksen.
Sivistystoimenjohtajan esityksen kohta 6.
Jäsen Anne Herttuainen esitti, että esityksen kohta 6. muutetaan
kuulumaan seuraavasti:
Kevään 2008 aikana ratkaistaan saadaanko Lyseon lukion yhteyteen perustettua kaupungin strategian mukaisesti peruskoulun
luonnontieteellisiin aineisiin ja venäjän kieleen painottuvat luokat alkaen 1.8.2009 yhdestä 7. luokasta.
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Haku koko seudun alueelta ja valinta soveltuvuuden perusteella.
Lyseon teknologialaboratorio sekä muut modernit luonnontieteen
opetustilat puoltavat sijoitusta.
Yhdelle vuosiluokalle valitaan n. 25 oppilasta eli lyseon lukioon sijoittuisi n. 75 peruskoulun oppilasta. Samalla tutkitaan mahdollisuus
käyttää lyseon lukion tiloja perusopetuksen oppilaille Talvisalon
koulun peruskorjauksen aikana.
Jäsen Harri Okkonen kannatti Herttuaisen esitystä.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti kohdan 6. kuulumaan jäsen Anne Herttuaisen esittämässä muodossa, johon myös sivistystoimenjohtaja yhtyi.
Sivistystoimenjohtajan esityksen kohta 7.
Sivistystoimenjohtaja muutti kohdan 7. ensimmäisen kappaleen
kuulumaan seuraavasti:
Koulutuslautakunta kumoaa aikaisemman päätöksensä (5.10.-05 §
136), jonka mukaan Pihlajaniemen ja Kellarpellon koulujen 5. luokkien oppilaat siirtyvät vuorovuosin normaalikoululle, kun normaalikoulussa alkavat luokat 7.-9.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan muutetun esityksen kohdan 7. ensimmäisen kappaleen osalta.
Jäsen Markku Ihalainen esitti, että kohdan 7. toinen kappale poistetaan.
Jäsen Tommi Tuunainen kannatti esitystä.
Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys
asiasta päätettiin äänestää.
Markku Ihalaisen esitys sai 8 ääntä ja sivistystoimenjohtajan esitys
0 ääntä.
Päätös:
Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti, että 7. kohdan toinen
kappale poistetaan.
Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen jätti kohdan 7. toista kap-
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paletta koskevaan päätöksen osaan eriävän mielipiteen.
Päätös:

Koulutuslautakunta totesi päivähoito- ja kouluverkko Savonlinnassa
vuosina 2008-2012 asian tulleen käsitellyksi.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus
Liikelaitoksen keskus
YT-toimikunta
Koululaitoksen koulut ja normaalikoulu

KH § 398
Selostus:

KH

Selostus:

Koulutuslautakunnan eo. päätöksessä mainitut liitteet pöytäkirjaliitteenä I.
Kuntalain talouden tasapainottamista koskevassa säännöstelyssä
1.8.2006 alkaen on muutosta aikaisempaan sääntelyyn ehdoton tasapainovaatimus taloussuunnittelussa alijäämätilanteessa; taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai
ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää
ei saada katettua suunnittelukautena, kunnan on laadittava yksilöity
toimenpideohjelma alijäämien kattamiseksi.
Kaupungin taloussuunnitelma on laadittu vuosiksi 2007-2010. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä toimenpideohjelmassa talouden
tasapainottamistoimenpiteet ulottuvat vuoteen 2013. Savonlinnan
kaupungin taseessa on edellisiltä talousarviovuosilta kertynyt alijäämää 15,3 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston 16.12.2006 hyväksymä
talouden tasapainottamisohjelma on 4,8 milj. euroa.
Tilintarkastaja on huomauttanut kaupunkia, että kaupunki ei ole onnistunut tasapainottamaan talouttaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Vuoden 2006 tilinpäätöksen ylijäämä 260.000 euroa perustuu
kertaluontoisiin tuottoihin, joita ovat mm. tonttien ja kiinteistöjen
myynnistä tulleet n. 2,2 miljoonan euron myyntivoitot.
Tarkastuslautakunta on vuoden 2006 tarkastuskertomuksessaan
huomauttanut, että Savonlinnan kaupungin taloudessa on raken-
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teellinen noin 5 miljoonan euron vuotuinen alijäämä ja menoja ei
ole pystytty sopeuttamaan tuloihin. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tulisi strategiatyössään paneutua toimintojen uudelleen järjestämiseen ja priorisointiin. Lisäksi tarkastuslautakunta
on huomauttanut, että vuoden 2006 laaditusta talouden tasapainottamisohjelmasta saadut tulokset olivat varsin vaatimattomia. Tarkastuslautakunta on niinikään todennut, että alijäämän kattaminen
tuloksesta ei nykyisellä tulo- ja menorakenteella ole realistista.
Kuntalain mukaisessa talouden tasapainottamisohjelmassa (liite)
on yhtenä toimenpiteenä koulutuslautakunnalle osoitettu perusopetuksen 152.000 euron leikkaus, ,joko kouluverkkoa harventamalla
tai ryhmäkokoja suurentamalla, "Tuntikehysleikkaukset". Myös päiväkotiverkon ja hoitomuodon uudelleen tarkastelulle on osoitettu
vuosille 2008-2011 säästötavoitteeksi 170.000 euroa.
Koulutoimi ei ole täyttänyt kaupunginvaltuuston sille asettamaa velvoitetta tehdä sellaista esitystä, jolla säästötavoitteet tuetaan
Kuntalaki edellyttää, että tasapainottamistoimenpideohjelma toteutetaan alijäämien kattamiseksi.
(Valmistelu: kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen, puh 015-571 4320)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian koulutuslautakunnalle
valmisteltavaksi siten, että säästötavoitteet saavutetaan.
Käsittely:

Kaupunginjohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian koulutuslautakunnalle
valmisteltavaksi siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuuston
TA-seminaarissa ja yhteistyötoimikunnassa ja sen pohjalta koulutuslautakunta tekee esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle."

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Toimenpiteet:

Koulutuslautakunta

KL § 181
Selostus:

Koulutuslautakunta on käsitellyt päivähoito- ja kouluverkkoselvityksen vaiheita useissa eri kokouksissa ja lautakunnan jäsenet ovat
aktiivisesti osallistuneet eri kansalaisiltoihin, joissa on kuultu kuntalaisten näkemyksiä asiasta. Kaupunginhallitus on palauttanut käsittelyn uudelleen koulutuslautakunnalle.
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Viimeksi valtuuston talousarvioseminaarissa 1.11.2007 sivistystoimenjohtaja esitti tiivistelmä laajasta asiasta ja jo hyvissä ajoin ennen seminaaria valtuutetuille jaettiin kolmisivuinen lyhennelmä päivähoito- ja kouluverkosta. Pöytäkirjaliite J.
Tiivistelmä sisälsi lyhennettynä seuraavat periaatteet ja näkökulmat:
- Päivähoito järjestetään pääosin omalla asuntoalueella, päivähoitopaikat ovat hyvin tehokkaassa käytössä,
- Pihlajaveden koulu siirtyy remontoituun Talvisaloon syksyllä 2010,
- Nojanmaan koulua ei lakkauteta,
- Kouluverkon tiivistäminen ei mahdollista muuten kuin jos valtuusto
päättää muuttaa kyläkoulujen lakkautusrajaa 25 oppilasta suuremmaksi,
- Mahdolliset kuntaliitokset saattavat aiheuttaa tarpeen isojen toimintayksiköiden yhdistämiseksi,
- Tutkitaan onko mahdollisuuksia perustaa luonnontieteisiin ja venäjän kieleen painottuvat luokat Lyseon lukion yhteyteen,
- Seutulukion toimintaan varaudutaan,
- Normaalikoululla alkaa 7. luokka 2008 syksyllä; osa harjoittelusta
jää ehkä silti kaupungin kouluihin,
- Kaupungin itäpuolen kokonaistarkastelu Mertalan remontin jälkeen,
- Viimeistään v. 2010 joudutaan TA-esityksen mukaisesti palaamaan päivähoito- ja kouluverkkotarkasteluun.
Valtuustoseminaarille esitettiin suullisesti vielä kertaalleen tarkastelu ja mitään konkreettisia lisäevästyksiä ei lähetekeskustelussa esitetty.
(Valmistelu: stj. Markku Kankkunen, puh. 015-5714460)

Sivistystoimenjohtajan esitys
Koska sekä päivähoito- että kouluverkkoa on tiivistetty reilun kymmenen vuoden aikana voimakkaasti, ei lautakunta tässä vaiheessa
esitä lisää supistuksia päivähoito- ja kouluverkkoon. Asioiden tarkastelussa edetään virkamiestyönä tehtyjen selvitysten mukaisesti
ja kouluverkkoasiaan palataan uudestaan vuonna 2010, kun tiedetään tarkasti Mertalan, Talvisalon ja Savonlinnan normaalikoulun
remonttien jälkeen sekä koulujen fyysinen että pedagoginen toimintarakenne. Samalla tiedetään tarkemmin päivähoitopalvelujen kysynnän kehityssuunta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus

KH § 546
Selostus:

Yhteistyötoimikunta on 14.9.2007 § 28 kannanottonaan otsakeasiassa todennut, että päivähoito- ja kouluverkkoratkaisussa on pyrittävä huomioimaan tehokkaan ja tuottavan palvelun järjestäminen
alueellisesti kattavasti. Juustohöyläämisen esim. henkilötyövuosien
määrästä on havaittu synnyttävän ongelmia mm. työvuorojen järjestämisessä. Koulu- ja päivähoitoresurssit on turvattava ja tehtävä tätä tukevia toiminnallisia muutoksia.

Koulutuslautakunnan 8.11.2007 § 181 tekemä esitys päivähoito- ja
kouluverkkoasiassa on lähetetty yhteistyötoimikunnalle lausunnon
antamista varten. Lausunto saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon.
(Valmistelu: kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen, puh 015-571 4320
ja henkilöstöpäällikkö Juhani Kerman, puh. 015-571 4364)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy koulutuslautakunnan 8.11.2007 § 181 tekemän esityksen päivähoito- ja
kouluverkkoasiassa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginvaltuusto

KV § 122
Selostus:

Koulutuslautakunnan eo. päätöksessä mainitut liitteet pöytäkirjaliitteenä I.
Lyhennelmä päivähoito- ja kouluverkosta pöytäkirjaliitteenä J.

Kaupunginhallituksen esitys:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy koulutuslautakunnan 8.11.2007 §
181 tekemän esityksen päivähoito- ja kouluverkkoasiassa.
Käsittely:

Kaupunginvaltuutetuille jaettiin yhteistyötoimikunnan päätös
23.11.2007 § 42, jonka mukaan yhteistyötoimikunnalla ei ole huo-
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mauttamista koulutuslautakunnan tekemään linjaukseen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa
Savonlinnassa

