
 
Lakkaavan Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyt ja 
vaikutukset länsialueen 6. luokkien oppilaiden koulupaikkaan sekä Talvisalon koulun 
1.-6. luokkien pienryhmien sijoituspaikkaan 1.8.2018 alkaen 
 
SL  
 
Selostus:  Itä-Suomen yliopiston hallitus päätti 11.4.2016 § 4 siirtää Savonlin-

nan kampuksella toimivan soveltavan kasvatustieteen ja opettajan-
koulutuksen osaston koulutukset nykylaajuudessaan (luokanopetta-
jakoulutus, käsityönopettajakoulutus, kotitalousopettajakoulutus, 
lastentarhanopettajakoulutus), Savonlinnan normaalikoulun sekä 
näitä tukevan filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen, yli-
opistopalveluiden sekä kirjaston toiminnat Joensuuhun 1.8.2018 al-
kaen.  
 
Savonlinnan normaalikoulun toiminta lakkaa 31.7.2018 ja Savonlin-
nan kaupungin tulee järjestää n. 350 oppilaalle koulupaikka 
1.8.2018 alkaen. Samalla on tarkoituksenmukaista selvittää koko-
naisuudessaan keskusta-länsialueen oppilaspaikat sekä pienryh-
mien sijoittuminen. 
 
Opetuksen järjestämisen velvoitteista on säädetty perusopetuslais-
sa. Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestä-
mään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta 
sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta 
ja saman lain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikou-
lun. 
 

Asiasta tulee järjestää kuulemistilaisuus. 
 
(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh. 044 417 
4202, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 417 4201) 

 
Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: 

Sivistyslautakunta pitää kuulemistilaisuuden lakkaavan Savonlinna 
normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyistä ja vaikutuksista 
länsialueen 6. luokkien oppilaiden koulupaikkaan sekä Talvisalon 
koulun 1.-6. luokkien pienryhmien sijoituspaikkaan 1.8.2018 al-
kaen. 

 
Kuulemistilaisuus on tiistaina 11.4.2017 klo 17.30-19.00 Savonlin-
nan normaalikoulussa Kuninkaankartanonkatu 5.  Tilaisuudesta il-
moitetaan julkisella kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustau-
lulla, Itä-Savo ja Puruvesi -lehdissä, kaupungin internet-sivuilla se-
kä Wilma -viestillä huoltajille 24.3.2017.  
 
Kuulemistilaisuuteen osallistuvat vs. sivistystoimenjohtaja, koulu-
suunnittelija, sivistyslautakunnan puheenjohtaja tai hänen estynee-
nä ollessa varapuheenjohtaja ja lautakunnan jäsenet mahdollisuuk-
sien mukaan. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Perusopetuslaki#a628-1998


 
Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto sivistyslauta-
kunnalle 25.4.2017 mennessä. 
 
Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 18.5.2017. 
 

Käsittely: Jäsen Heli Laamanen esitti, että lautakunta päättää vs. 
   sivistystoimenjohtajan esityksen ensimmäisen kappaleen  
  kuulumaan seuraavasti: 
 

"Sivistyslautakunta pitää kuulemistilaisuuden 1.8.2018 lakkaavan 
Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden koulupaikkajärjestelyistä. 
Kuulemistilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia vaihtoehtoja: 
- koulun jatkuminen yhtenäiskouluna 
- koulumuodon uudelleen järjestelyt ja sen mahdolliset vaikutukset 
länsialueen 6. luokkien oppilaiden koulupaikkaan ja Talvisalon kou-
lun 1.-6. luokkien pienryhmien sijoituspaikkaan " 
 
Jäsenet Stephen Condit ja Eiju Paajanen kannattivat Heli 
Laamasen esitystä. 

 
Päätös:   Lautakunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Heli Laamasen      esityksen ensimmäiseen kappaleeseen. Muilta osin vs.      sivistystoimenjohtajan esitys hyväksyttiin. 

 

Toimenpiteet Sivistysvirasto 

 


