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Paikka Kh:n kokoushuone 

Aika: 21.3.2018 klo 8 – 10.04 

Läsnä: Tynkkynen Jonne puheenjohtaja (luottamushenkilö) 
Hirvonen Teemu jäsen (luottamushenkilö) 
Mustonen Merja jäsen (luottamushenkilö) 
Niskanen Juha  jäsen (luottamushenkilö) 

 Puustinen Hanne jäsen (luottamushenkilö) 
Sairanen Lea  varapuheenjohtaja (luottamushenkilö) 
Kemppainen Ilkka JHL:n pääluottamusmies 

 Korhonen Juha JUKO:n pääluottamusmies 
 Vannas Tuukka OAJ:n työsuojeluvaltuutettu 
 Mikkonen Anna-Kristiina valtuuston puheenjohtaja 
 Parkkinen Matti-Pekka valtuuston 1. varapuheenjohtaja 
 Kokko Sampsa  valtuuston 2. varapuheenjohtaja 
 Kauppinen Tuija esittelijä (vs. sivistystoimenjohtaja) 
 Oikari Jukka  valmistelija (kiinteistöjohtaja) 
 Sairanen Anna-Liisa sihteeri/valmistelija (varhaiskasvatuspäällikkö) 
  

1§ Kokouksen avaus 

Selostus: Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Lea Sairanen ja Juha Niskanen. 

Päätös: Lea Sairanen ilmoitti joutuvansa poistumaan kokouksesta 

aikaisemmin. Hänen tilalleen valittiin Merja Mustonen. 

 

3§  Merkitään tiedoksi 

Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut. 

 

4§   Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelma vuosille 2017 - 2021

  

Selostus: Työryhmälle on esitelty Savonlinnan nykyinen koulu-ja 

varhaiskasvatusverkko, joka on valmisteltu sivistystoimialan ja 

toimitilapalvelun yhteistyönä. Työryhmä otti jatkokäsittelyyn Anttolan, Juvolan, 

Kallislahden, Louhen, Nätkin, Punkaharjun ja Savonrannan koulut sekä 

varhaiskasvatuksen osalta Kerimäen päiväkodin, Punkaharjun päiväkodin 

esioppilaiden ja Anttolan päiväkodin Louhen ryhmän tilaratkaisut. 

Jatkokäsittelyn pohjana on ollut kaupunginvaltuuston päätös, 16.10.2017 § 

128, jonka mukaan palveluverkkosuunnitelmassa on otettava huomioon 

palveluverkon sopeuttaminen asiakasmäärien kehitykseen, investointitarpeet, 
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saavutettavuus, lapsivaikutukset sekä opetuksen laatu ja sisältö osana 

koulutuksen kokonaissuunnitelmaa.  

Työryhmä on tutustunut jatkokäsittelyyn otettuihin kouluihin.  

Sivistystoimiala ja toimitilapalvelu ovat valmistelleet työryhmälle 

suunnitelman koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkosta vuosille 2017-21. 

Suunnitelma toimitetaan työryhmän jäsenille 19.3.2018.  

Vs. sivistystoimenjohtaja esittelee koulu- ja 

varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelmaa kokouksessa. 

Valtuustoseminaarin, 16.4.2018, jälkeen työryhmä kokoontuu laatimaan 

lopullisen suunnitelman palveluverkosta päätettäväksi. 

Esitys: Vs. sivistystoimenjohtaja esittää, että työryhmä hyväksyy liitteenä 

olevan koulu- ja varhaiskasvatusverkkopalvelusuunnitelman vuosille 2017-

21 esiteltäväksi kaupunginvaltuuston seminaarissa 16.4.2018.   

 

Päätös: Työryhmä hyväksyi vs. sivistystoimenjohtajan esityksen koulu- ja 

varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelmasta esiteltäväksi 

kaupunginvaltuuston seminaarissa 16.4.2018.  

Työryhmän jäsenet esittivät seuraavat lisäselvitystarpeet, jotka on 

esitettävä valtuustoseminaarissa. 

- opetuksen laadun kehittäminen kirjataan esitykseen 

- pedagoginen peruste kirjataan myös esitykseen 

- lapsivaikutusten arviointi kokonaisuudessaan myös esitykseen 

- prosessit, jotka meneillään kehittämisessä 

- investointiesitykseen perusteet, mitä tarkoittaa kunkin koulun osalta 

- koulujen vuotuiset säästöt ja henkilöstösäästöt ovat erilaiset kuin TA2016 

talouden tasapainottamisohjelmassa 

- laskentaperusteet jokaisen koulun vuotuisista säästöistä  

- kartta oppilaiden vähenemisestä oppilaaksiottoalueittain, vertailuvuosi 18-

19 

- koulukuljetukset: mikä vaikutus koulun lakkauttamisessa lapsen 

koulumatkan pituuteen ja aikaan, koulukuljetuksen kilpailuttamisen 

periaatteet, koulumatkasuositusten noudattaminen ja siitä seuraava 

kustannus kaupungille 

- huoltajien mielipiteen huomioiminen 

- kotikuntakorvaukset Savonrannan osalta, jos oppilas siirtyy toiseen 

kuntaan 

- millainen Savonlinna tulevaisuudessa? 

- selvitetään vielä Louhen koulun oppilaiden siirtymistä Anttolaan 

- Louhen päiväkotiryhmän lasten sijoittuminen 
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5§   Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

   Seuraava kokous pidetään to 26.4.18 klo 8 – 10 KH:n kokoushuoneessa. 

§6   Muut asiat 

              Suunniteltu aikataulu asian käsittelylle:  

o KV 4.6. lista lähtee 31.5. 

o KH 21.5., lista lähtee 17.5. 

o SIVLA ma 14.5., lista lähtee 8.5. 

o työryhmän kokous 26.4. lista lähtee 23.4. 

o KV:n seminaari 16.4.lista lähtee 9.4. 

§7    Kokouksen päättäminen 

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.04. 

 

 

__________________________                ______________________              

Jonne Tynkkynen, puheenjohtaja               Anna-Liisa Sairanen, sihteeri 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

__________________________               ________________________ 

Merja Mustonen                                          Juha Niskanen 


