
Pidennetyn oppivelvollisuuden  MUISTIO 
ryhmän paikka 1.8.2018 alkaen,  
kuulemistilaisuus 
 

Aika:  7.11.2017 klo 17.30 – 18.20 
Paikka: Talvisalon koulu, Muurarinkatu 4, 57100 Savonlinna 
Läsnä: Tuija Kauppinen vs. sivistystoimenjohtaja, Marja-Liisa Brunou 

koulusuunnittelija, Tuomo Nurmela Talvisalon koulun rehtori/muutosrehtori, 
Talvisalon koulun ap. rehtori Kimmo Jaatila, erityisopetuksen 
koordinaattori/rehtori Ilkka Luoma-aho, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Ari 
Mäkitalo, sivistyslautakunnan pj. Jonne Tynkkynen, oppilaiden vanhempia ja 
muita kuntalaisia n. 10-15. 

 
 Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen avasi pidennetyn 

oppivelvollisuuden ryhmän paikkaa koskevan kuulemistilaisuuden. 
 

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen kertoi asukasmäärän ja 
oppilasmäärän kehityksen, erityisopetuksen pienryhmät Savonlinnan 
kaupungin koululaitoksessa sekä aikataulun asian eteenpäin viemiseksi. 
 
Kuulijoiden kysymyksiä ja kommentteja:  
- muutosrehtorin rooli on tärkeä 
- ryhmän paikka pitää olla pysyvä 
- tämän ryhmän oppilaille muuttaminen OKL:n tiloihin olisi todella haastava 
- Talvisalossa on hyvät tilat, jotka on koettu toimiviksi, muutos tulee olemaan 

hankalaa 
- Talvisalon tilat oppilaan näkökulmasta  ovat toimivat, ainoastaan invawc-

tilan nosturi pitäisi saada 
- on ollut hyvä, että esim. kotitalousluokassa on voitu harjoitella arkipäivän 

taitoja 
- onko Talvisalon koulun ko.tiloille jo jotakin tarvetta? 
- miten siirtymä vaikuttaa oppilaisiin? oppilaat eivät kestä muutoksia 
- mikäli muutto tulisi, kohtuullista olisi, että kaupunki panostaa 

muutosavustajiin siten, että henkilökohtaisia avustajia on enemmän 
käytössä ainakin ensimmäisen lukuvuoden aikana 

- tämän ryhmän oppilaat tarvitsevat toistoa ja huomiota enemmän kuin muut 
lapset 

- kuulemistilaisuuden selkeä kanta oli, että ryhmää ei siirretä OKL:n tiloihin  
- kuulija toivoi, että kuulemistilaisuusuudella olisi merkitys, että asiaa ei olisi 

päätetty jo etukäteen, että tämä ei olisi pelkkää teatteria 
 

Ilkka Luoma-aho rehtori/erityisopetuksen koordinaattori: 
- tämän ryhmän sijoittumista OKL:n tiloihin ei oltu valmisteltu 

kokonaissuunnittelussa  
- kognitiivinen taso saattaa olla pienempien tasolla, mutta fyysinen koko on 

yläluokkalaisten tasolla 
- integrointi ei tarkoita yleisopetuksen ryhmiin integrointia vaan integrointi on 

kokonaisvaltaisempaa 

- Talvisalossa valmiit tilat, jolloin täytyy todella tarkkaan huomioida, että 
onko tarkoituksenmukaista siirtää ryhmää OKL:n tiloihin, mieluumminkin 
ryhmän toiminta pitäisi pysyä nykyisissä Talvisalon koulun tiloissa 

- huoltaja kannatti Ilkan näkemystä huoltajana sekä veronmaksajana ja 

toivoo, että ryhmä voisi jatkaa edelleen Talvisalon koulussa 



Kirsi Virolainen ryhmänopettaja totesi, että nyt ryhmässä on pääasiassa isoja 
oppilaita. Aikaisemmin ollut kaksi ryhmää, nyt yksi ryhmä. Lkv. 18-19 oppilaat 
ovat 7.-9. luokkalaisia + yksi 4. luokan oppilas. Oppilaat ovat erityisiä. 
Tarvitaan strukturoitu tila, jossa on riittävästi aikuisten tukea, jotka ohjaavat ja 
tukevat oppimista sekä vapaata toimintaa. Oppiminen turvataan jokaisen 
oppijan omalla kehitystasollaan. Arkielämän taidot ovat iso juttu, jota 
harjoitellaan. Ope kokee luontevana, että ryhmä on 7.-9. –luokkien koulussa.  
 

Vastauksia: 

- Talvisaloon aikanaan suunniteltu tila voi olla edelleen pidennetyn 
oppivelvollisuuden ryhmän käytössä, tilojen vuoksi siirtoa ei tarvitse tehdä 

- pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmän sijoittumista OKL:n tioihin ei ollut 
alkuperäisessä suunnitelmassa  

- suurin hyöty erilaisista oppilaista on yleisopetuksen oppilaille, he näkevät 
erilaisuutta, jota eivät ole nähneet aikaisemmissa kouluissa. Elämää on 
koulunkin jälkeen, jolloin laaja-alaisuus on tärkeä. Pidennetyn 
oppivelvollisuuden ryhmän oleminen Talvisalon koulussa on enemmänkin 
rikkaus 

- nosturi saadaan, kun tiedetään ryhmän lopullinen paikka. 
 

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja päätti kuulemistilaisuuden ja totesi, että 
valtuuston on antanut sivistyslautakunnalle valtuudet päättää pidennetyn 
oppivelvollisuuden ryhmän paikasta sekä muistutti, että kirjalliset kannanotot 
tulee jättää 21.11.2017 klo 15.00 mennessä. 
 

 
Muistiin kirjasi Marja-Liisa Brunou 
  koulusuunnittelija 
 


