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Paikka Kh:n kokoushuone 

Aika: 04.05.2018 klo 8.00 – 10.17 

Läsnä: Tynkkynen Jonne puheenjohtaja (luottamushenkilö) 
Kristiansson Olli -Pekka 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 Olli – Pekka  Kristiansson ja Merja 

Mustonen. 

Päätös:   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli – Pekka Kristiansson ja Merja 

Mustonen. 

 

3§  Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Tiedoksi merkittiin kuntalaisten esittämät mielipiteet(45 kpl). 

Nätkin koulua koskevia mielipiteitä on 24 kpl, Kallislahden koulua koskevia 

mielipiteitä on 5 kpl, Louhen koulua koskevia mielipiteitä on 5 kpl, 

Savonrannan koulua koskevia mielipiteitä on 4 kpl, Juvolan koulua 

koskevia mielipiteitä on 3 kpl, Punkaharjun koulua koskevia mielipiteitä on 

yksi ja yleisiä mielipiteitä on 3 kpl. 

 

4§  Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelma vuosille 2017 – 2021 

Selostus: Vs. sivistystoimenjohtaja esitteli sivistystoimen suunnitelman 

koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkosta valtuustokaudelle 2017-2021 

työryhmän kokouksessa 21.3.2018. Työryhmän jäsenet esittivät 
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lisäkysymyksiä, joihin vastattiin valtuustoseminaarissa 16.4.2018 osittain 

suullisesti ja osittain kirjallisesti. 

 

Valtuustoseminaarin esitysmateriaali julkaistiin 18.4.2018 kaupungin 
nettisivulla  
https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulu-ja-

varhaiskasvatuspalveluverkko-valtuustokausi-2017-21 

Kuntalain 29 §:n mukaan kuntalaisille järjestettiin infotilaisuus 

valtuustosalissa 24.4.2018. 

Kuntalain 29 §:n mukaan kuntalaisille varattiin mahdollisuus lausua 

mielipiteensä koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkosta 29.4.2018 

mennessä.  Mielipiteet ovat luettavissa alla olevassa osoitteessa otsikon 

”Mielipiteet” alla 

https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulu-ja-

varhaiskasvatuspalveluverkko-valtuustokausi-2017-21 

 

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: Työryhmä päättää hyväksyä osaltaan 

sivistystoimen suunnitelman koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkosta 

valtuustokaudelle 2017 - 2021. Lisäksi työryhmä päättää esittää 

suunnitelman sivistyslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja 

kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.  

Käsittely: Vs. sivistystoimenjohtaja kävi läpi työryhmän jäsenten esittämät 

lisäselvitystarpeet ja kertoi miten ja milloin niihin on vastattu. Lisäksi vs. 

sivistystoimenjohtaja esitteli esitykseensä tehdyt täydennykset. 

Työryhmä kävi yleistä keskustelua vs. sivistystoimenjohtajan esityksestä. 

Jonne Tynkkynen teki seuraavan muutosesityksen: 

”Muutosesitys vs. sivistystoimenjohtajan esitykseen koulu- ja 
varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2017-2021: 

 
Oppilasmäärärajaa koskeva kaupunginvaltuuston päätös 18.9.2017 § 99 
pidetään voimassa.  

 
- Kallislahden koulu jatkaa toimintaansa. Pyritään edesauttamaan 
yksityisen varhaiskasvatuspalvelutoimijan yhden päiväkotiryhmän 
sijoittumista koulun yhteyteen. Päiväkotiryhmällä korvattaisiin yksityiseen 
perhepäivähoitoon tulevina vuosina tuleva aukko. Kiinteistöön tehdään 
vain välttämättömimmät korjaukset. Tavoitteena on, etteivät remonttien 
kustannukset ylitä sivistystoimen käyttötaloudessa vuosittain varattuja 
kustannuksia.  

https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulu-ja-varhaiskasvatuspalveluverkko-valtuustokausi-2017-21
https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulu-ja-varhaiskasvatuspalveluverkko-valtuustokausi-2017-21
https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulu-ja-varhaiskasvatuspalveluverkko-valtuustokausi-2017-21
https://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/koulu-ja-varhaiskasvatuspalveluverkko-valtuustokausi-2017-21
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- Louhen koulu jatkaa toimintaansa. Kiinteistöön tehdään vain 
välttämättömimmät korjaukset. Tavoitteena on, etteivät remonttien 
kustannukset ylitä sivistystoimen käyttötaloudessa vuosittain varattuja 
kustannuksia.  

 
- Louhen koulun tiloissa toimiva Anttolan päiväkodin lapsiryhmän tilaratkaisuja 
pyritään kehittämään paremmiksi. Tutkitaan esimerkiksi mahdollisuus siirtyä 
ruokalan yhteydessä oleviin tiloihin. 

 
Anttolan koulun remontoinnin laajuus toteutetaan toimitilapalvelun 

valmisteleman pienemmän (1,3 m€) laajuuden mukaisesti.   
 

- Savonrannan koulun 7.-9. luokkien oppilaat jatkavat myös tulevaisuudessa 
Savonrannan koulussa. Talouden sopeuttamiseksi tutkitaan 
etäopetusmahdollisuus, sekä Savonrannan ja Kerimäen koulujen opettajien 
mahdollisuudet opettaa ristiin, sekä Kerimäellä, että Savonrannalla. 

 
- Juvolan koulu jatkaa toimintaansa. Kiinteistöön tehdään vain 
välttämättömimmät korjaukset. Tavoitteena on, etteivät remonttien 
kustannukset ylitä sivistystoimen käyttötaloudessa vuosittain varattuja 
kustannuksia.  

 
- Punkaharjun koulu yhteen rakennukseen 1.8.2022 alkaen. Sijoituspaikkana 
Kouluniementien yksikkö, jonka tarvittava remontti- ja uudisrakennustarpeen 
kustannukset ovat toimitilapalvelun suunnitelman mukaan 7 m€.  

 
- Nätkin koulu jatkaa toimintaansa. Pienryhmät 1.-2. ja 3.-4. jatkavat Nätkin 
koululla. Nykyistä kiinteistöä ei remontoida, vaan varaudutaan vuokraamaan 
suurtilaelementtikoulu 5-10 vuoden vuokrasopimuksella, mikäli nykyisissä 
tiloissa ei voida jatkaa. Tilasuunnitelman tavoitteena on, että koulun nykyinen 
liikuntasali ja teknisentyöntilat jäisivät käyttöön. Vuokrattavaan 
elementtirakennukseen tulisivat muut tarvittavat opetustilat.  

    
- Kerimäen päiväkoti jatkaa nykyisissä tiloissa 

 
Talouden sopeuttamiseksi sivistystoimi tutkii muita vaihtoehtoja palveluverkon 
karsimisen sijaan. Sopeuttamisen suunnittelutyöhön osallistetaan koulujen 
henkilökuntaa rehtorien johdolla ja sivistyslautakunta. Myöhemmässä 
vaiheessa kuullaan koulujen vanhempainyhdistyksien, kyläyhdistyksien tai 
muiden vastaavien kuntalaistahojen näkemyksiä.” 
 
Merja Mustonen kannatti Jonne Tynkkysen tekemää muutosesitystä. 
 
Lea Sairanen teki seuraavan muutosesityksen: 
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”Kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään virkamies-esityksen 

seuraavin muutoksin ja lisäyksin: 

Lakkautettavan Louhen koulun oppilaat tulee siirtää Nojanmaan ja Anttolan 

kouluihin, ei Kerimäelle. Tällä tavoin vahvistetaan Anttolan kyläkoulun asemaa 

kouluverkossa myös tulevaisuudessa. 

Juvolan koulua ei tule lakkauttaa, koska Oravin alue on vahvassa kasvussa, 

oppilaita jouduttaisiin siirtämään toisen kunnan alueelle (kotikuntakorvauksen 

menetys) ja koulukuljetusmatkat tulisivat olemaan pitkiä.  

Koulukuljetuksiin tulee varata riittävästi rahaa, jotta oppilaiden koulumatkat 

eivät pitkity kohtuuttomiksi. Tavoitteena ei voi olla maksimaaliset taloudelliset 

säästöt koulukuljetuksissa, samalla kun kouluja lakkautetaan.” 

Lea Sairasen tekemää muutosesitystä ei kannatettu. 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava 

kannatettu päätösesitys, on asiasta äänestettävä. 

Esittelijän esityksen puolesta äänestivät Lea Sairanen ja Ilkka Kemppainen ( 2 

ääntä), Jonne Tynkkysen esityksen puolesta äänestivät Olli-Pekka 

Kristiansson, Merja Mustonen, Hanne Puustinen ja Jonne Tynkkynen (4 

ääntä). Juha Korhonen ja Tuukka Vannas äänestivät tyhjää. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että työryhmä on äänin 4 – 2 hyväksynyt Jonne 

Tynkkysen muutosesityksen työryhmän esitykseksi. 

Vs. sivistystoimenjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen. 

Lea Sairanen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, koska päätetty esitys ei tuo 

mitään muutosta ja työryhmä ei täyttänyt tehtäväänsä. 

7§      Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17 ja kiitti työryhmää työskentelystä. 

 

 

____________________________      ___________________________ 

Jonne Tynkkynen, puheenjohtaja         Anna-Liisa Sairanen, sihteeri 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 
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________________________           ___________________________ 

Olli-Pekka Kristiansson                       Merja Mustonen 

 

 


