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Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustaminen 
 
489/40.400/2017 
 
KH § 498  
 
Selostus:  Sivistyslautakunta on 5.10.2017 § 154 päättänyt,  että 

 sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle koulu- ja 
 varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustamista. 
Työryhmä valmistelee  palveluverkkosuunnitelman, jossa otetaan 
huomioon mm. palveluverkon sopeuttaminen asiakasmäärien 
kehitykseen, investointitarpeet, saavutettavuus sekä 
lapsivaikutukset. Suunnitelmasta järjestetään valtuustoseminaari, 
jonka jälkeen päätetään palveluverkosta. 

 
  (Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, 044 417 

4202) 
 
  Asiaan liittyvää tilastotietoa on koottu esityslistan 

kokousmateriaaleihin. 
 
  (Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096))  
    
Kaupunginjohtajan esitys:  
   Kaupunginhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen ja 

päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että perustetaan työryhmä 
valmistelemaan palveluverkkosuunnitelma, jossa otetaan huomioon 
mm. palveluverkon sopeuttaminen asiakasmäärien kehitykseen, 
investointitarpeet, saavutettavuus, lapsivaikutukset sekä opetuksen 
laatu ja sisältö osaksi kaupungin koulutuksen  
kokonaissuunnitelmaa. Suunnitelmasta järjestetään 
valtuustoseminaari, jonka jälkeen päätetään palveluverkosta. 

 
  Kaupunginhallitus pyytää asiasta yhteistyötoimikunnan lausunnon. 
 
Päätös:   Esitys hyväksyttiin.  
 
Toimenpiteet: Yhteistyötoimikunta 
  Kaupunginvaltuusto 
 
KV § 128  
 
Kaupunginhallituksen esitys: 
  Kaupunginvaltuusto päättää, että perustetaan työryhmä 

valmistelemaan palveluverkkosuunnitelma, jossa otetaan huomioon 
mm. palveluverkon sopeuttaminen asiakasmäärien kehitykseen, 
investointitarpeet, saavutettavuus, lapsivaikutukset sekä opetuksen 
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laatu ja sisältö osaksi kaupungin koulutuksen  
kokonaissuunnitelmaa. Suunnitelmasta järjestetään 
valtuustoseminaari, jonka jälkeen päätetään palveluverkosta. 

 
Käsittely:  Valtuutettu Heli Laamanen teki Jonne Tynkkysen ja Jussi Koposen 

kannattamana seuraavan muutosesityksen: 
  Kaupunginvaltuusto päättää perustaa työryhmän koulutuksen 

palveluverkon kehittämiseksi sivistyskaupungin strategian 
mukaisesti: Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä.  

  Työryhmässä tuotetaan kehittämissuunnitelma, joka sisältää 
keinoja koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi, huomioiden 
palvelujen saavutettavuuden, palveluverkon kokonaisuuden, 
asiakkaiden sekä investointien tarpeet. Osana laaja-alaista 
koulutuksen kehittämissuunnitelmaa työryhmä kartoittaa 
suunnitelmassaan lapsivaikutukset, opetuksen laadun ja sisällön 
kehittämisen sekä laaja-alaisten opintopolkujen mahdollisuudet 

  Oleellisena kehittämistyöryhmän perustamisessa on sen 
monialaisuus. Työryhmään valittavat luottamushenkilöt ja 
henkilöstön jäsenet tulee olla innovatiivisia, aktiivisia sekä työhön 
motivoituneista. Etenkin oppilashuolto on otettava konkreettisesti 
mukaan työhön, sekä löydettävä Savonlinnasta tekijät todellisen 
lapsivaikutus-arviointien tekemiseen.  

  Suunnitelman valmistuttua järjestetään seminaari, jossa 
koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä linjataan. 

 
  Kun oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu 

esitys, oli suoritettava äänestys. Suoritetussa koneellisessa 
äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 
28 jaa -ääntä ja Heli Laamasen esityksen puolesta 23 ei- ääntä.  

 
  Valtuutettu Reima Härkönen teki Tuukka Suomalaisen 

kannattamana seuraavan toivomusponnen: 
  ”Keskustan valtuustoryhmä esittää käsiteltävään asiaan liittyen 

toivomuspontta Savonlinnan kaupungin hallintosäännön II osan § 
3.28 mukaisesti. Ponnen mukaan kaupunginhallitus nimetessään 
jäseniä työryhmään tiedustelisi myös emeritusprofessori Jorma 
Enkenbergiä työryhmän asiantuntijajäseneksi. Lisäksi pyydetään 
aluehallintoviraston sivistystoimentarkastaja Kari Lehtolaa 
alustamaan kouluverkkoon liittyvistä asioista sopivassa 
työryhmäkokoontumisessa”.  

 
  Kun oli tehty toivomusponsi, jota valtuusto ei yksimielisellä 

päätöksellä liitä kaupunginvaltuuston päätökseen, tuli asiasta 
äänestää. 

 
  Puheenjohtaja teki seuraavan  äänestysesityksen ja esitti, että ne 

jotka äänestävät sen puolesta, että Reima Härkösen esittämä 
toivomusponsi liitetään päätökseen äänestävät ”jaa”, ja ne jotka 
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äänestävät, että sitä ei liitetä päätökseen äänestävä ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 

   
  Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä Reima Härkösen 

esityksen puolesta annettiin 22  jaa -ääntä ja toivomusponnen 
liittämättäjättämisen puolesta 29 ei- ääntä.  

 
 
  Valtuutettu Sampsa Kokko teki Pekka Turusen kannattamana 

seuraavan toivomusponnen: 
  Mertalan ja Talvisalon rehtorit kutsutaan kuultavaksi työryhmään. 
 
  Kun oli tehty toivomusponsi, jota valtuusto ei yksimielisellä 

päätöksellä liitä kaupunginvaltuuston päätökseen, tuli asiasta 
äänestää. 

 
  Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen ja esitti, että ne 

jotka äänestävät sen puolesta, että Sampsa Kokon esittämä 
toivomusponsi liitetään päätökseen äänestävät ”jaa”, ja ne jotka 
äänestävät, että sitä ei liitetä päätökseen äänestävä ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 

   
  Suoritetussa koneellisessa äänestyksessä Sampsa Kokon 

esityksen puolesta annettiin 20  jaa -ääntä ja toivomusponnen 
liittämättäjättämisen puolesta 31 ei- ääntä.  

 
Päätös:  Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen 

kaupunginhallituksen esityksen, ja ettei esitettyjä toivomusponsia 
liitetä päätökseen. 

 
  Kaupunginvaltuusto piti kokoustauon tämän pykälän käsittelyn 

jälkeen klo 19:42 - 20.00. 
 
 
KH § 504  
 
Selostus:  Kaupunginvaltuusto on 16.10.2017 § 128 päättänyt perustaa koulu- 

ja varhaiskasvatusverkkotyöryhmän. 
 
  Esityslistaliitteenä A olevassa kaupunginjohtajan alustuksessa on 

esitetty oppilasmäärän kehitys ja sen vaikutus perusopetuksen 
valtionosuustuloon. 

 
  Muilta osin esityslistaliitteet ovat kaupunginvaltuuston 16.10.2017 

mukaiset. 
 
  Edellisen valtuustokauden aikana perusopetuksen oppilasmäärä 

väheni noin 130 oppilasta ja kolme perusopetuksen koulua 
lakkautettiin sekä Punkaharjun lukio. sopeuttamisena vähenevään 
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oppilasmäärään jolla saavutettiin pysyvä vuositasolla leikkaus 
käyttötalousmenoihin n. 802 000 euroa sekä investointimenoihin n. 
1 000 000 euroa.  

 
  Perusopetuksen nettomenot TP2016 mukaan olivat noin 

9100€/opp, kun vertailukunnissa (20 000-50 000 as) nettomenot 
olivat noin 8500€/opp. 

 
  Seuraavalla valtuustokaudella, jos kouluverkkoa ei sopeuteta, 

perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat 9 400 euroa, 
kun valtionosuuden ikäryhmien 6-15 painotettu laskennallinen 
yksikköhinta on vuonna 2018  9107 euroa. 

 
  Seuraavana neljänä vuotena perusopetuksen oppilasmäärä 

vähenee noin 300 oppilaalla. Valtionosuuden laskentaperuste 
vähenee negatiivisen oppilas- ja asukasmääräkehityksestä johtuen  
tulevan taloussuunnitelmakauden aikana n. 2.7 milj. euroa. Jos 
sopeutusta ei tehdä, niin oppilaskohtainen yksikköhinta nousee n. 
1000 euroa/opp. Lisäksi sivistystoimen varahaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen investointitarpeet ovat seuraavalle 
taloussuunnitelmakaudelle arvion mukaan n. 19.8 milj. euroa. 

 
  Koulu- ja varhaiskasvatusverkkotyöryhmä  laatii esityksen 2018 

maaliskuun loppuun mennessä. Asiasta järjestetään 
valtuustoseminaari huhtikuussa 2018 ja kaupunginvaltuusto päättää 
asiasta kesäkuussa 2018 

  
  (Valmistelu: kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh 044-4174041)  
 
Kaupunginjohtajan esitys:  
   Kaupunginhallitus päättää, että koulu- ja 

varhaiskasvatusverkkotyöryhmän esittelijänä toimii 
sivistystoimenjohtaja ja valmistelijoina varhaiskasvatuspäällikkö ja 
kiinteistöjohtaja. Työryhmän jäseniksi nimetään virkamiehistä 
kaupunginjohtaja ja talousjohtaja, henkilöstön edustajiksi JUKO:n ja 
JHL:n pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu sekä 6 
kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöä. Lisäksi 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus 
koulu- ja varhaiskasvatusverkkotyöryhmän kokouksissa. 

 
Käsittely:  Kaupunginhallituksen jäsen Tuukka Suomalainen teki Eero Piirosen 

kannattaman esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen: 
  " Kaupunginhallitus päättää, että työryhmään valitaan 6 

luottamushenkilöä ja JUKO:n ja JHL:n pääluottamusmiehet ja 
työsuojeluvaltuutettu. Työryhmän esittelijänä toimii 
sivistystoimenjohtaja ja valmistelijoina varhaiskasvatuspäällikkö ja 
kiinteistöjohtaja. Muita virkamiehiä ja henkilöstön edustajia kuullaan 
työryhmässä asiantuntijoina. Kaupunginvaltuuston 
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puheenjohtajistolla on läsnäolo ja puheoikeus työryhmän 
kokouksissa."  

 
  Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginjohtajan 

esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiassa suoritettava 
äänestys.  

  
   Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan 

esityksen puolesta annettiin 4 jaa -ääntä (Backman Anja, Hirvonen 
Teemu, Puputti Seija ja Stenberg Eija ) ja Tuukka Suomalaisen 
esityksen puolesta 7 ei -ääntä (Järvinen Heli, Puustinen Hanne, 
Kosonen Hanna, Kukkonen Juha, Metsälä Sanna, Piironen Eero ja 
Suomalainen Tuukka).  

  
   Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka 

Suomalaisen esityksen työryhmän kokoonpanosta. 
 
Päätös:  Kaupunginhallitus valitsi työryhmään henkilöstön edustajiksi 

JUKO:n ja JHL:n pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetun. 
  Luottamushenkilöedustajiksi kaupunginhallitus valitsi Jonne 

Tynkkysen, Merja Mustosen, Lea Sairasen, Teemu Hirvosen, 
Hanne Puustisen ja Juha Niskasen. 

  Työryhmän esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja ja valmistelijoina 
varhaiskasvatuspäällikkö ja kiinteistöjohtaja. Muita virkamiehiä ja 
henkilöstön edustajia kuullaan työryhmässä asiantuntijoina. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo ja puheoikeus 
työryhmän kokouksissa. 

 
Tiedoksi:  Valitut 
  Sivistyslautakunta 
 
 
  
 
 


