
Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmä   Pöytäkirja nro 1 
 
paikka: KH:n kokoushuone 
aika: 7.11.17 klo 8.00 – 09.40 
 
Paikalla: 
 
Hirvonen Teemu, luottamushenkilö 
Mustonen Merja, luottamushenkilö  
Niskanen Juha, luottamushenkilö 
Puustinen Hanne, luottamushenkilö 
Sairanen Lea, luottamushenkilö 
Tynkkynen Jonne, luottamushenkilö 
Kauppinen Tuija, vs. sivistystoimenjohtaja, esittelijä  
Oikari Jukka, kiinteistöjohtaja, valmistelija 
Sairanen Anna-Liisa, varhaiskasvatuspäällikkö, valmistelija 
Kemppainen Ilkka, JHL:n pääluottamusmies 
Korhonen Juha, JUKO:n pääluottamusmies 
Vannas Tuukka, opettajien ja lastentarhanopettajien työsuojeluvaltuutettu 

Mikkonen Anna-Kristiina, valtuuston puheenjohtaja 
Parkkinen Matti-Pekka, valtuuston 1. varapuheenjohtaja 
Kokko Sampsa, valtuuston 2. varapuheenjohtaja 

 
 
 

1. Kokouksen avasi vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen. 
 
Kaupunginvaltuusto päättää, 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. KV 16.10.2017 §128 
 
Koulu- ja varhaiskasvatusverkkotyöryhmä laatii esityksen 2018 maaliskuun 
loppuun mennessä. Asiasta järjestetään valtuustoseminaari huhtikuussa 2018 ja 
kaupunginvaltuusto päättää asiasta kesäkuussa 2018. 
  
Tuija Kauppinen totesi, että palveluverkon mahdolliset muutokset astuvat voimaan 
1.8.2019. 
 
Liitteenä Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustaminen KH 
23.10.2017 § 498 

 
2. Todettiin läsnäolijat ja käytiin esittäytymiskierros. 

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. KH 23.10.2017 §498 
 
 

3. Työryhmän järjestäytyminen 
Puheenjohtajaksi valittiin Jonne Tynkkynen, varapuheenjohtajaksi Lea Sairanen ja 
sihteeriksi Anna-Liisa Sairanen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teemu Hirvonen ja Merja Mustonen 
aakkosjärjestyksen mukaisesti. Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse 
ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.  
Keskusteltiin myös esteellisyydestä, josta työryhmän jäsenen tulee päättää itse. 
Esteellisyys tulee huomioitavaksi silloin, kun käsitellään koulukohtaisia ratkaisuja. 
 

4. Käydyssä keskustelussa nousi esille seuraavia asioita ja näkökulmia: 
Tuija esitteli perusopetuksen oppilasmäärän kokonaisennakoinnin sekä päiväkodit 
ja koulut kartalla eli tämän hetkisen palveluverkon keskustelun pohjaksi 
- lähtötietoja kaivataan työskentelyn pohjaksi: oppilaaksi ottoalueet, tilat 

+investointitarve, käyttötalousmenot excel – muodossa, oppilasennusteet 
- työryhmä tulee vierailemaan kaikissa kohteissa 
- edellisen päiväkoti- ja kouluverkkotyöryhmän muistiot löytyvät osoitteesta 

www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus ja opetus/päivähoito- ja 
kouluverkkotarkastelu 

- toivottiin, että kaikki valmistelumateriaali viedään luottamushenkilöiden 
extranettiin (Marika Turunen selvittää ko. mahdollisuutta): koulukohtaiset 
oppilasennusteet, oppilasmäärät, vanhat ennusteet ja niiden paikkansapitävyys, 
kiinteistöihin liittyen investointitarpeet, kuinka korjauksiin on voitu varautua 
käyttötalouspuolella yksikkökohtaisesti, oppilaaksi ottoalueet, lasten määrät, 
nykyinen palveluverkko 

- selvitetään jo olemassa oleva kuntien välinen yhteistyö 
- oppilashinta per yksikkö onko oikea tapa laskea kustannukset 
-  lasketaan oppilashinta per yksikkö ilman kuljetuskustannuksia 
- sisäisten kulujen avaaminen 
- ovatko resurssit ja oppimisympäristöt kunnossa eli opetuksen laatu ja sisältö 
- tavoitteena on kehittämissuunnitelman laatiminen 
- kouluverkon laajuuden tarkastelu kriittisesti ottaen huomioon oppilasmäärän 

aleneminen 
- opetustyön kannalta olennaisinta on lasten oppiminen 
- tehdystä tai meneillään olevasta kehittämistyöstä olisi hyvä kertoa myös tälle 

ryhmälle 
- verkkotarkastelussa tulisi katsoa pidemmälle, suunnitelman tulisi kestää aikaa 
- jäljelle jääneiden yksiköiden resurssit tulisi laittaa kuntoon 
- mitä tarkoittaa isoihin yksiköihin siirtyminen 
- mitä tarkoittaa pienessä koulussa oppiminen 
- opettajien psykososiaalinen kuormitus on kasvanut AVI:n tekemien tarkastusten 

mukaan 
- pitäisi saada käsitys koulujen ja päiväkotien vahvuuksista 
- onko erityisopetuksen tarve lisääntynyt? 
- koulut ja oppilaaksi ottoalueet samaan kuvaan/karttaan 
- synnytysosaston lakkauttaminen ja sen vaikutus lapsimäärään 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus


- mikä on kyläkoulujen rooli ja merkitys koko kylälle? 
 

5. Sovittiin seuraavista jatkotoimenpiteistä: 
 
- nykyisen palveluverkon esittely työryhmälle seuraavassa kokouksessa 

huomioiden kohdassa 4 käyty keskustelu 
- esittelyn jälkeen vierailut yksiköissä kokonaisina päivinä, osallistuvatko 

kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan jäsenet? 
- henkilöstön mielipide huomioidaan swot -analyysin avulla 
- oppilaiden mielipide huomioidaan oppilaskuntien kautta 
- huoltajien mielipide huomioidaan mahdollisten vanhempainyhdistysten kautta 

 
6. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

- kokous pidetään ti 12.12.17 klo 8 – 10 KH:n kokoushuoneessa 
 
 
__________________________                                        _______________________ 
Jonne Tynkkynen, puheenjohtaja                                       Anna-Liisa Sairanen, sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
__________________________                                       ________________________ 
Teemu Hirvonen                                                                Merja Mustonen 


