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Nätkin koulun koulumuoto syksystä 2019 alkaen 
 
540/41.410/2018 
 
SL § 203  
 
Selostus:  Kiinteistöjohtaja on 17.10.2018 § 2 päättänyt, että Nätkin koulun ti-

loja ei enää käytetä koulukäytössä ja koulun toiminta siirretään väis-
tötiloihin Kuninkaankartanonmäen D-osaan 29.10.2018 alkaen.  
 
Nätkin koulun ei ole mahdollista palata entiseen koulurakennuk-
seen vaan koulunpitoa varten tarvitaan vuokrattava suurelementti-
koulu koulun nykyiselle tontille. 
 
Ennen suurelementtikoulun perustusten tekoa ja suurelementin ko-
koa määritettäessä on mahdollista pohtia Nätkin koulun koulumuo-
toa ottaen huomioon lähialueen koulut sekä pienryhmäopetus. 
 
Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmä valtuustokausi 

2017-2021 on käsitellyt keväällä 2018 Nätkin koulun toimintaa. 

Sivistystoimen suunnitelma Koulu- ja varhaiskasvatuspalvelu-
verkkotyöryhmälle:  
”Nätkin koulun lakkauttaminen 1.8.2023 alkaen 
- pienryhmät 1.-2. ja 3.-4.  siirtyvät Talvisalon koulun Heikinpohjan 
toimipisteeseen 1.8.2021 alkaen 
- 1.-5. luokkien oppilaat Mertalan kouluun  
- Nojanmaan koulun 5. luokat jäävät Nojanmaan kouluun, jos tilaa 
Mertalassa ei ole ”  
 
Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätös 3.9.2018 § 60:  
”Nätkin koulu jatkaa toimintaansa. Pienryhmät 1.-2. ja 3.-4. jatkavat 
Nätkin koululla. Nykyistä kiinteistöä ei remontoida, vaan varaudu-
taan vuokraamaan suurelementtikoulu 5-10 vuokrasopimuksella, 
mikäli nykyisissä tiloissa ei voida jatkaa. Tilasuunnitelman tavoit-
teena on, että koulun nykyinen liikuntasali ja teknisentyöntilat jäisi-
vät käyttöön. Vuokrattavaan elementtirakennukseen tulisivat muut 
tarvittavat opetustilat.” 
 
Sivistyslautakunnan tulee järjestää kuulemistilaisuus Nätkin koulun 
koulumuodosta. 

 
Asian käsittelyaikataulu: 
22.11.2018 sivistyslautakunta, kuulemisen käynnistäminen   
11.12.2018 kuuleminen 
31.12.2018 klo 15.00 mennessä kannanotot 
17.1.2019 sivistyslautakunta 
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(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh. 044 417 
4202, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 417 4201) 
 

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: 
Sivistyslautakunta päättää järjestää kuulemistilaisuuden Nätkin 
koulun koulumuodon vaihtoehdoista tiistaina 11.12.2018 klo 17.30-
19.00 Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa, Olavinkatu 27, 
57130 Savonlinna. 
 
Tilaisuudesta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella kaupungin viralli-
sella ilmoitustaululla, sanomalehti Itä-Savossa, kaupungin internet 
–sivulla sekä Wilma-viestillä huoltajille. 
 
Kuulemistilaisuuteen osallistuvat vs. sivistystoimenjohtaja, koulu-
suunnittelija, Nätkin koulun rehtori, sivistyslautakunnan puheenjoh-
taja ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja 
sekä lautakunnan jäsenet mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto sivistyslauta-
kunnalle 31.12.2018 klo 15.00 mennessä. Lautakunta käsittelee 
asiaa tammikuun 2019 kokouksessa. 
 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.  
 

 
Toimenpiteet: Sivistysvirasto 

 
SL § 203  
 
Selostus:  Kiinteistöjohtaja on 17.10.2018 § 2 päättänyt, että Nätkin koulun ti-

loja ei enää käytetä koulukäytössä ja koulun toiminta siirretään väis-
tötiloihin Kuninkaankartanonmäen D-osaan 29.10.2018 alkaen.  
 
Nätkin koulun ei ole mahdollista palata entiseen koulurakennuk-
seen vaan koulunpitoa varten tarvitaan vuokrattava suurelementti-
koulu koulun nykyiselle tontille. 
 
Ennen suurelementtikoulun perustusten tekoa ja suurelementin ko-
koa määritettäessä on mahdollista pohtia Nätkin koulun koulumuo-
toa ottaen huomioon lähialueen koulut sekä pienryhmäopetus. 
 
Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmä valtuustokausi 

2017-2021 on käsitellyt keväällä 2018 Nätkin koulun toimintaa. 

Sivistystoimen suunnitelma Koulu- ja varhaiskasvatuspalvelu-
verkkotyöryhmälle:  
”Nätkin koulun lakkauttaminen 1.8.2023 alkaen 
- pienryhmät 1.-2. ja 3.-4.  siirtyvät Talvisalon koulun Heikinpohjan 
toimipisteeseen 1.8.2021 alkaen 
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- 1.-5. luokkien oppilaat Mertalan kouluun  
- Nojanmaan koulun 5. luokat jäävät Nojanmaan kouluun, jos tilaa 
Mertalassa ei ole ”  
 
Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätös 3.9.2018 § 60:  
”Nätkin koulu jatkaa toimintaansa. Pienryhmät 1.-2. ja 3.-4. jatkavat 
Nätkin koululla. Nykyistä kiinteistöä ei remontoida, vaan varaudu-
taan vuokraamaan suurelementtikoulu 5-10 vuokrasopimuksella, 
mikäli nykyisissä tiloissa ei voida jatkaa. Tilasuunnitelman tavoit-
teena on, että koulun nykyinen liikuntasali ja teknisentyöntilat jäisi-
vät käyttöön. Vuokrattavaan elementtirakennukseen tulisivat muut 
tarvittavat opetustilat.” 
 
Sivistyslautakunnan tulee järjestää kuulemistilaisuus Nätkin koulun 
koulumuodosta. 

 
Asian käsittelyaikataulu: 
22.11.2018 sivistyslautakunta, kuulemisen käynnistäminen   
11.12.2018 kuuleminen 
31.12.2018 klo 15.00 mennessä kannanotot 
17.1.2019 sivistyslautakunta 

 
(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh. 044 417 
4202, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 417 4201) 
 

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: 
Sivistyslautakunta päättää järjestää kuulemistilaisuuden Nätkin 
koulun koulumuodon vaihtoehdoista tiistaina 11.12.2018 klo 17.30-
19.00 Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa, Olavinkatu 27, 
57130 Savonlinna. 
 
Tilaisuudesta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella kaupungin viralli-
sella ilmoitustaululla, sanomalehti Itä-Savossa, kaupungin internet 
–sivulla sekä Wilma-viestillä huoltajille. 
 
Kuulemistilaisuuteen osallistuvat vs. sivistystoimenjohtaja, koulu-
suunnittelija, Nätkin koulun rehtori, sivistyslautakunnan puheenjoh-
taja ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan varapuheenjohtaja 
sekä lautakunnan jäsenet mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto sivistyslauta-
kunnalle 31.12.2018 klo 15.00 mennessä. Lautakunta käsittelee 
asiaa tammikuun 2019 kokouksessa. 
 

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.  
 

 
Toimenpiteet: Sivistysvirasto 
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SL § 7  
 
Selostus:  Nätkin koulun koulumuodosta pidettiin sivistyslautakunnan päätök-

sen mukaisesti kuulemistilaisuus 11.12.2018. 
 
Julkisessa kuulutuksessa mainittuun päivämäärään 31.12.2018 klo 
15.00 mennessä tuli 48 kannanottoa. Kannanotot ovat esityslistaliit-
teenä A. Kannanottojen yhteenveto on esityslistaliitteenä B. 
 
Lapsivaikutusten arviointi on esityslistaliitteenä C. 
 
Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätöksellä 17.12.2018 § 109 on 
varattu 300 000 euron määräraha Nätkin kouluhanketta varten.  

   
Nätkin koulumuodon vaihtoehdot: 
Nätkin koulu 1.-5. luokat + 2 pienryhmää luokilla 1.-4.  
Tilatarvearvio 1900 m2 
Koulutilana vuokrattava tilaelementti seuraavilla vuokra-aikavaihto-
ehdoilla:  
5 vuoden vuokrasopimus, tarvittaessa optiovuosia 
10 vuoden vuokrasopimus 
 
Nätkin koulu 1.-4. luokat + 2 pienryhmää luokilla 1.-4.  
Tilatarvearvo 1650 m2 
Koulutilana vuokrattava tilaelementti seuraavilla vuokra-aikavaihto-
ehdoilla: 
5 vuoden vuokrasopimus, tarvittaessa optiovuosia 
10 vuoden vuokrasopimus 
 
Perusteluja 1.-5. luokkien ja 2 pienryhmän koululle: 
5. luokkalaisille mahdollistuu olla lähikoulussa vielä yhden vuoden.   
Perusteluja 1.-4. luokkien ja 2 pienryhmän koululle: 
Nätkin alueen 5. luokkalaisten siirtyminen helpottaa Mertalassa 
luokkien yhdenvertaista muodostamista 5. luokalta lähtien samalla 
aikataululla, kun Nojanmaan koulun oppilaat siirtyvät Mertalaan 4. 
vuosiluokan jälkeen. Nykyinen käytäntö, että Nätkin koulun oppilaat 
tulevat vasta 5. vuosiluokan jälkeen Mertalaan aiheuttaa sen, että 
Nätkin luokat on jouduttu kokonaan säilyttämään entisellään tai ne 
on jouduttu/joudutaan hajottamaan jo muodostettuihin Mertalan 
luokkiin. Tämä vaikeuttaa ryhmäytymistä. 
Opetusryhmien pedagogisesti tarkoituksenmukainen ja taloudelli-
nen järjestäminen mahdollistuu paremmin, kun Nätkin, Nojanmaan 
ja Mertalan alueen 5. luokkalaiset ovat samassa koulussa.  
 
Koulumatka: 
Koulumatka Nätkin alueelta Mertalan kouluun on vaihteluvälillä 
1788 – 4949 m (ne matkat, jotka eivät kuulu koulukuljetuksen pii-
riin). Nätkin alueen 5. luokkalaisten koulumatka muuttuu Mertalan 
kouluun - 81 – + 3324 m vaihteluvälillä. Niiden oppilaiden osalta, 
jotka jo ovat kuljetuksessa Nätkin kouluun, koulumatkaan ei tule 
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merkittävää muutosta, koska oppilas voi jatkaa samalla kyydillä 
Mertalan kouluun.  
 
Koulutilojen kustannukset eri vaihtoehdoissa:  
1.-5. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 5 vuotta, kustannus yh-
teensä 3 500 000 € 
1.-5. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 10 vuotta, kustannus yh-
teensä 5 200 000 € (sisältää väestönsuojan 300 000 €) 
1.-4. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 5 vuotta, kustannus yh-
teensä 3 050 000 € 
1.-4. lk + 2 pienryhmän koulu vuokra-aika 10 vuotta, kustannus yh-
teensä 4 525 000 € (sisältää väestönsuojan 225 000 €) 
 
Vuokra-aikaa voidaan jatkaa optiovuosilla, jolloin optiovuosien 
vuokra on 276 000 €/vuosi - 360 000 €/vuosi riippuen koulun koos-
ta ja optiojaksojen kestosta. 
 
Yli 5 vuotta käytössä oleva rakennus tarvitsee väestönsuojan. 
 
Vuokraan eivät kuulu koneet, kalusteet, laitteet ja muut varusteet. 

 
(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh. 044 
4174202, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 4174201, 
tilapalvelu kiinteistöjohtaja Jukka Oikari puh. 044 417 4756, raken-
nuttajainsinööri Ritva Kutvonen puh. 044 417 4755 ja rakennuttaja-
insinööri Jouni Mähönen puh. 044 417 4758) 

 
Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi määräaikaan mennessä saa-
puneet kirjalliset kannanotot.  
 
Sivistyslautakunta toteaa, että YT-lainsäädännön mukainen henki-
löstön kuuleminen on 15.1.2019.  
 
Sivistyslautakunta päättää, että Nätkin alueen 5. luokan oppilaat 
siirtyvät Mertalan koulun oppilaiksi 1.8.2019 alkaen.  
 
Sivistyslautakunta päättää, että Nätkin alueen 5. luokan oppilaat, 
joiden koulumatkan pituus on 4-5 km saavat maksuttoman bussili-
pun koulumatkoihinsa viidennen luokan ajan. Kuljetusoikeus on 
voimassa 31.7.2024 saakka. 

 
Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se oikeuttaa 
teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan tilaelementtikoulun 
hankinnan Nätkin koulua varten 5 vuoden vuokrasopimuksella, tar-
vittaessa käytetään optiovuosia.  

 
Käsittely:  Kokouksen alussa (klo 16.30-16.50) kuultiin Nätkin koulun vanhem-

painyhdistyksen edustajia Teija Pesosta ja Kirsi Kautosta. 
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Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari oli läsnä kokouksessa asiantuntijana 
tämän pykälän kohdalla. 
 
Jäsen Timo Lajunen teki seuraavan muutosesityksen: 
 
"Esitän, että sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että 
se oikeuttaa teknisen toimialan käynnistämään selvityksen pysyvän 
koulurakennuksen kustannuksista ja rakentamisesta 1-6 luokille ja 
pienryhmille Nätkille mieluusti puurakenteisena elinkaarihankkeena 
rakenteiden hengittävyys huomioiden. Samalla koulukyydit Nätkiltä 
tilapäistiloihin Heikinpohjaan on sujuvoitettava joko autoja lisäämäl-
lä tai muulla tavoin. 
 
Elinkaarihanke tarkoittaa sitä, että suunnittelussa otetaan huomioon 
rakennuksen pitkä ja turvallinen käyttöikä ja mahdollisuus muuttaa 
rakennuksen käyttötarkoitusta edullisesti. 
 
Perusteluina Nätkin alueen lapsimäärän vakaisuus sekä asuinalu-
een pysyvyys, elinkeino- ja asukasrakenne ja alueen houkuttele-
vuuden ylläpitäminen. Määräaikainen vuokrakoulu antaa asukkaille 
negatiivisen viestin jo vuosikausia etukäteen ja vuokrakouluun käy-
tetty rahamäärä menee talousalueen ulkopuolelle." 
 
Jäsen Veikko Puustinen kannatti Timo Lajusen tekemää muutosesi-
tystä. 
 
Jäsen Karoliina Helander teki seuraavan muutosesityksen: 
 
"Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi määräaikaan mennessä 
saapuneet kirjalliset kannanotot. 
 
Sivistyslautakunta toteaa, että YT-lainsäädännön mukainen 
henkilöstön kuuleminen on 15.1.2019. 
 
Sivistyslautakunta päättää, että Nätkin alueen 5. luokan oppilaat 
siirtyvät Mertalan koulun oppilaiksi 1.8.2019 alkaen. 
 
Sivistyslautakunta päättää, että Nätkin alueen 5. luokan oppilaat, 
joiden koulumatkan pituus on 4-5 km saavat maksuttoman 
bussilipun koulumatkoihinsa viidennen luokan ajan. Kuljetusoikeus 
on voimassa 31.7.2029 saakka. 
 
Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se oikeuttaa 
teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan tilaelementtikoulun 
hankinnan Nätkin koulua  (1-4 luokat ja kaksi pienryhmää) varten 
10 vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa käytetään optiovuosia. 
 
Väestönsuojan ja sisäliikuntatilojen tarve on määriteltävä tarkasti 
ennen tilaelementtikoulun hankinnan käynnistämistä. 
 



SAVONLINNAN KAUPUNKI  
 
Sivistyslautakunta § 203 22.11.2018 
Sivistyslautakunta § 7 17.01.2019 
 

 

Lisäksi päätetään, että vuokrasopimuksen loppupuolella, arvioidaan 
Nätkin lähikoulun olemassaolon tarve uudelleen.." 

 
Jäsen Markku Ihalainen kannatti Karoliina Helanderin tekemää 
muutosesitystä. 
 
Vs. sivistystoimenjohtaja muutti esityksensä viimeisen kappaleen 
kuulumaan seuraavasti:  
 
"Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se oikeuttaa 
teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan tilaelementtikoulun 
hankinnan Nätkin koulua (1-4 luokat ja kaksi pienryhmää) varten 5 
vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa käytetään optiovuosia." 
 
 Koska käsittelyn aikana oli tehty kaksi vs. sivistystoimenjohtajan 
ehdotuksesta poikkeavaa esitystä, puheenjohtaja totesi, että 
asiassa on äänestettävä. 
 
Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että vs. 
sivistystoimenjohtajan päätöksestä poikkeavat esitykset asetetaan 
ensin vastakkain ja voittanut ehdotus vs. sivistystoimenjohtajan 
esitystä vastaan. 
 
Puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotus hyväksyttiin 
yksimielisesti. 
 
Ensin suoritetussa äänestyksessä jäsen Karoliina Helanderin 
esityksen puolesta äänestivät Jussi Koponen, Markku Ihalainen ja 
Karoliina Helander (3 kpl) ja Timo Lajusen esitystä äänestivät Anne 
Käyhkö, Timo Lajunen, Eiju Paajanen ja Veikko Puustinen (4 kpl). 
Kolme jäsentä äänesti tyhjää. 
 
Toisessa äänestyksessä vs. sivistystoimenjohtajan esityksen 
puolesta äänestivät Jonne Tynkkynen, Merja Mustonen, Karoliina 
Helander, Markku Ihalainen, Jussi Koponen ja Lea Sairanen (6 kpl) 
ja jäsen Timo Lajusen esityksen puolesta äänestivät Anne Käyhkö, 
Timo Lajunen, Eiju Paajanen ja Veikko Puustinen (4 kpl). 
 
Puheenjohtaja totesi vs. sivistystoimenjohtajan esityksen tulleen 
hyväksytyksi. 
 
Lautakunta piti neljän minuutin tauon tässä vaiheessa. 
 

Päätös:  Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi määräaikaan mennessä saapu-
neet kirjalliset kannanotot. 
 
Sivistyslautakunta totesi, että YT-lainsäädännön mukainen henki-
löstön kuuleminen on ollut 15.1.2019. 
 
Sivistyslautakunta päätti, että Nätkin alueen 5. luokan oppilaat siir-
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tyvät Mertalan koulun oppilaiksi 1.8.2019 alkaen. 
 
Sivistyslautakunta päätti, että Nätkin alueen 5. luokan oppilaat, joi-
den koulumatkan pituus on 4-5 km saavat maksuttoman bussilipun 
koulumatkoihinsa viidennen luokan ajan. Kuljetusoikeus on voi-
massa 31.7.2024 saakka. 
 
Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se oikeuttaa 
teknisen toimialan käynnistämään vuokrattavan tilaelementtikoulun 
hankinnan Nätkin koulua (1-4 luokat ja kaksi pienryhmää) varten 5 
vuoden vuokrasopimuksella, tarvittaessa käytetään optiovuosia. 

 
 
Toimenpiteet:  Tekninen lautakunta 
Tiedoksi:   Nätkin koulu 
 
 
  
 
 


