
Savonlinnan kaupunki 
Varhaiskasvatus    Muistio 17.10.2011 
 
 
Päiväkoti- ja kouluverkkotyöryhmän kokous 
ke 5.10.2011 klo 13 -15 
 
Läsnä: Anne Otranen – Silvennoinen 
           Pekka Niemi 
           Risto Aalto 
           Matti Valkonen 
           Kari Tikkanen 
           Irmeli Haverinen 
           Päivi Hollström 
           Janne Laine 
           Markku Kankkunen 
           Tuija Kauppinen 
           Paula Kokkonen 
           Anna-Liisa Sairanen, sihteeri 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen ei ollut paikalla, puheenjohtajaksi valittiin 
Anne Otranen-Silvennoinen. 

 
2. Kouluverkon kustannuslaskelmia ja – vertailua 

Selvitystyön tässä vaiheessa on nostettu keskusteluun kaupungin 
kokonaiskouluverkko. Onko itä- ja länsipuolella samanlainen koulurakenne vai 
poikkeavatko ne toisistaan? Koulutuslautakunnan kokoukseen 20.10.11 on kutsuttu 
itäpuolen koulujen rehtorit kertomaan näkemyksensä koulunsa rakenteesta. 

 
3. Itäpuolen päiväkotiverkko ja kustannusvertailua 

Anna-Liisa Sairanen kertoi varhaiskasvatuksen tämänhetkisestä tilanteesta ja nosti 
esille seuraavat asiat: 
- ryhmäperhepäivähoitokodit, joita tällä hetkellä 9,  lakkautetaan vähitellen; 

PIHLAJANIEMEN RYHMIS, AAPELI, PIKKURILLI (syyskuussa aloitti), 
NALLUKAT,  HAKAN RYHMIS, KUUTIT, TUOKKOLAN RYHMIS (3.10. alk), 
ORAVIN RYHMIS HELINÄ,  KESKIKAUPUNGIN TOINEN RYHMIS (tilat 
haussa). 

 ryhmiksiä yleensä vain haja-asutusalueilla 

 hoitopäivän hinta: pkoti 55.09/47.23, ryhmis 60,64/51.76, pph 61,79/50,96 

 joustamaton henkilöstörakenne – lapsi/aikuinen suhdeluku on tiukka; ylitykset eivät 

ole sallittu 

 Tuokkolan ryhmis; voidaan muuttaa pk ryhmäksi – vähintään joka 3. tt. on oltava lto. 

 Vastuun kantaa yksikön esimies ja varhaiskasvatuspäällikkö 

PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN RIITTÄMÄTTÖMYYS,  
- nyt syksyllä on lisätty 8+8+8 = 24 päivähoitopaikkaa! 

 



Nojanmaan koulun remontti, jonka yhteydessä esioppilaat koululle -> + 40 hoitopaikkaa 
-> lakkautetaan Hakan ryhmikset(-24 hp) -> itäpuolelle syntyy uusia hoitopaikkoja +16 

 
Uusia perhepäivähoitajia ei ole saatu palkattua, pitääkö päiväkotiverkkoa vahvistaa? 

 
PPH:n varahoito/hoitajat ovat tulleet työaikalain piiriin 1.8.2011; tällä hetkellä varahoito 
kuormittaa liikaa päiväkoteja ja ryhmiksiä, joissa ryhmäkokoa ei saa ylittää 

 1.8.2012 Kellarpellossa Pikkurilli PPH:n varahoitoyksikkönä, alueella on jo kiertävän 

perhepäivähoitajan toimi, joka sijoittuu Pikkurilliin 

  1.8.2012 Tuokkolassa nykyinen ryhmistila PPH:n varahoitoyksikkönä, yksi 

pphoitaja esim. Nallukoista 

 Pph:n lapset ohjattava näihin varahoitoyksiköihin, ei moneen eri paikkaan! 

Asematien päiväkoti v. 2012 Nallukat sulautuvat sinne -> + 2 pphoitajan tointa 
                                                  + 21 hoitopaikkaa, ei avointa toimintaa, vaikka joustavia 
vaihtoehtoisia palveluja perheille pitääkin järjestää. Kellarpellon uudisrakennus/remontti -> 
Aapeli sulautuu sinne.  
 
Mahdollinen Hakan remontti/laajennus 
 
Paula Kokkonen esitteli suunnitelman itäpuolen päiväkotiverkoksi. Kaupunginjohtaja kiitti 
hyvin tehdystä työstä. Valmistelua jatketaan, kun saadaan päätös itäpuolen koulujen 
rakenteesta. Tehdään myös nelikenttäanalyysi. 
Paula esitteli myös kouluverkkosuunnitelman. 
 

4. Asematien päiväkotihanke 
Kaava on kaupunginvaltuustossa 14.11.2011. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 
hankesuunnitelman ja koulutuslautakunta käsittelee sitä kokouksessaan 
20.10.2011. 

 
5. Tilannekatsaus Kellarpellon päiväkotihankkeeseen 

Paula Kokkonen esitteli eri vaihtoehdot massoittelun/tontin käytön osalta.  
Rakentaminen alkaisi vuoden 2013 aikana. Nykyisessä päiväkotirakennuksessa 
jotakin vakavasti otettavaa pulmaa, koska työntekijällä on oireita. 

 
6. Seuraava kokous 16.1.2012 klo 13 – 15 Tiiliputkassa. 
 
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15. 

 


