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VASTINE JA VASTAUKSIA MOINSALMENTIEN ALUEEN KYLÄYHDISTYS RY:N  
ESITTÄMIIN KANNANOTTOIHIN JA KYSYMYKSIIN 
12.2.2013 
 

Moinsalmentien alueen  kyläyhdistys   ry.n kirjelmää 13.3.2012 on  Savonlinnan 
koulutuslautakunta käsitellyt kokouksessaan 24.5.2012 §54. Silloin lautakunta on todennut  
seuraavaa: ”Koulutuslautakunta merkitsee Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry:n kirjeen 
tiedoksi. Asiaan palataan, kun päivähoito- ja kouluverkko työryhmän työskentelyn aikataulutus 
ja tulevan vuoden talousarvioraami on tiedossa.” 

 
Moinsalmen koulun oppilaiden huoltajille pidetään 12.2.2013 keskustelutilaisuus koulun 
tilanteesta ja tulevaisuudesta.  Sivistyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 21.2.2013. 
Sivistystoimenjohtaja tulee esittämään lautakunnalle, että Moinsalmen koulun tilanteesta 
järjestetään virallinen kuulemistilaisuus.  
 
Perustelut koulun mahdolliselle lakkauttamiselle ja vastaus kysymykseen: Toinen epäkohta on 
kyläkoulujen osalta se, että esikoululaisia ei ole laskettu koulujen oppilasmääriin mukaan. 
Päivähoito- ja kouluverkkotyöryhmä on 28.11.2012 antanut sivistyslautakunnalle tehtäväksi 
aloittaa keskustelun Moinsalmen koulun tulevaisuudesta, koska koulun oppilasmäärä on 
alittamassa 25 oppilaan rajan.  
 
Kaupunginvaltuuston päätöksen, 22.8.2005 §127, mukaan  oppilasmäärän pudotessa alle 25:n 
tehdään koulujen lakkauttamispäätökset. Tässä kaupunginvaltuuston päätöksessä puhutaan 
oppilasmäärästä eikä siinä ole mainittu esioppilaita.  
 
Moinsalmen koulussa on 27 oppilasta kevätlukukaudella 2013 luokilla 1-6.  Seuraavana 
lukuvuonna oppilasmäärä on ennusteiden mukaan 25.  
Oppilasennakointien mukaan lukuvuonna 2014-15 oppilasmäärä on 22,  jonka jälkeen se 
putoaa vuosittain. Esioppilaita on ennusteen mukaan kaksi. Vaikka esioppilaat laskettaisiin 
mukaan koulun oppilasmäärään, jää se alle kaupunginvaltuuston määrittämän rajan.  
 
Koulun oppilasmäärään vaikuttaa mahdollisesti myös kaupungin itä- ja länsipuolen 
koulurakenteeseen tehdyt muutoksen. Sen mukaan Nätkin ja Nojanmaan oppilaat siirtyvät 
Mertalan kouluun 6.luokalle samoin Kellarpellon ja Pihlajaniemen 6.luokan  oppilaat siirtyvät 
Talvisalon kouluun. Kaikkien kyläkoulujen oppilailla on myös mahdollisuus siirtymiseen.  (KL 
23.2.2012 §13, 24.5.2012 §53) 
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Savonlinnan 
sivistysvirasto/MLB 3.1.2013 

    

  
OPPILASENNAKOINTI 

     

  
* väestötiedot 31.12.2011 

     

  
* tilastointipäivän mukainen 2012-2013  

    

  

kouluun on tullut 2 opplisää 1.1.13, jotka näkyvät  lkv. 13-14 oppmäärissä 

  

* ennakointi 2013-2014 (sisältää kouluun tulleet 1.1.13 kaksi uutta 
oppilasta) 

 

          

 
MOINSALMEN KOULU 

      
Lkv Esi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yht. 1-6 

Yht.esi-
6 

011-012 3 5 6 4 4 4 3 26 29 

012-013 2 4 4 5 4 4 4 25 27 

013-014 2 2 4 4 6 4 5 25 27 

014-015 2 2 2 4 4 6 4 22 24 

015-016 1 2 2 2 4 4 6 20 21 

016-017 1 1 2 2 2 4 4 15 16 

017-018 3 1 1 2 2 2 4 12 15 

018-019 
 

3 1 1 2 2 2 11 
  

Mitkä ovat mahdolliset kustannussäästöt, jos esimerkiksi Moinsalmen koulu lakkautettaisiin? 
Onko laskelmia ja tutkimuksia asiasta tehty tarpeeksi laajasti ja mihin se perustuvat? Ovatko 
nämä salaisia?  
 
Kaupunginhallitus on 25.5.2009 (§289) nimennyt virkamiehistä ja luottamushenkilöistä 
koostuvan valmisteluryhmän selvittämään kaupungin päiväkoti ja kouluverkon nykytilaa ja 
tulevaisuuden suuntalinjoja. Työryhmän muistiot ovat luettavissa  kaupungin verkkosivuilla: 
http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/paivahoito-_ja_kouluverkkotarkastelu 
Moinsalmen koulun tilannetta on käsitelty osana itäistä kouluverkkoa ja sen mukaisia laskelmia 
on tehty yhteistyössä toimitilapalvelu, ruoka- ja siivoustoimen kanssa. 
Toimitilapalvelun mukaan koulun remonttitarve kohdistuu vuosille 2016 ja 2017, jolloin rahaa 
tarvitaan arvioiden mukaan noin 300 000€. 
 
Moinsalmen koulun oppilaat voidaan sijoittaa Mertalan kouluun ilman, että siellä tarvitsee 
perustaa uusia luokkaryhmiä.  Esioppilaille lähin esiopetuspaikka on Tuokkolan tai Hakan 
päiväkodilla.  Kaupungin itäistä päiväkotiverkkoa käsitellään palveluverkkotyöryhmässä kevään 
2013 aikana. Koulun opettajat ja koulunkäyntiavustajat sijoitetaan kaupungin muihin 
kouluyksiköihin.  Karkeiden arvioiden mukaan oppilaiden koulukuljetuskustannukset saattavat 
nousta. Kuljetusjärjestelyissä on otettava huomioon, ettei oppilaiden päivittäinen koulumatka 
odotusaikoineen ylitä perusopetuslain määrittämää aikaa, kaksi ja puoli tuntia.  Jos oppilas on 
lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia (PKL 
§32).  
 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/paivahoito-_ja_kouluverkkotarkastelu
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Jos Moinsalmen koulu lakkautuu, on vuotuinen säästö käyttökustannuksissa noin 200 000€. 
Tässä laskelmassa ovat mukana opetus- , vuokra-, siivous-, ruokailu- ja kuljetuskustannukset.  
Tyhjäksi jäävä koulukiinteistö on tarkoitus myydä. Jos koulurakennuksia ei saada myytyä, ovat 
niiden ylläpitokustannukset noin 6 000-7 000€.  
Ovatko säästöt niin merkittäviä, verraten sen negatiivisiin vaikutuksiin, joita koulun 
lakkautaminen toisi. Mitkä olisivat vaikutukset Moinsalmentien kylien toimintaan, sekä itse 
koululaisten arkeen? Mikä on alueen houkuttelevuus lapsiperheiden suhteen, jos kylää ei ole 
koulua? Tällaisillako säästöillä Savonlinna pelastuu? 
 
Virkamiesten tekemissä suunnitelmissa ei ole selvitetty koulun lakkauttamisen vaikutuksia 
kylien toimintaan eikä sitä kuinka se vaikuttaa alueen houkuttelevuuteen lapsiperheiden osalta.  
 
Pelkästään Moinsalmen koulun lakkauttamisella Savonlinnan kaupunki ei pelastu, vaan 
kaupungin taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi tarvitaan  myös muita toimenpiteita. 
Koulun oppilaaksi-ottoraja on epäoikeudenmukainen. Miksi asiaan ei ole puututtu vääryyden 
oikaisemiksi?  Miksi Savonlinnan kaupunki ei ole tehnyt mitään konkreettista uudistaakseen 
vanhoja oppilaaksi-ottorajoja? 
 
Koulujen oppilaaksiottoalueissa noudatetaan koulutuslautakunnan 23.2.2011 §21  mukaisia 
perusteita ja menettelyohjeita. Niiden mukaan koulujen oppilaaksiottoalueet  noudattavat 
pääpiirteittäin vanhoja koulupiirirajoja (ennen 1.1.1999 voimaan tullut laki).  Lakkautetun 
Kaartilan ala-asteen koulupiiri yhdistettiin Nätkin ala-asteen koulupiiriin 1.8.1996 alkaen 
kaupungin valtuuston päätöksellä 2.12.1995 §146.      
 
Kirjelmässä mainitaan, että taajama-alueella oppilaaksi ottoraja on siirtynyt ihmeen helposti. 
Tällä viitattaneen koulutuslautakunnan päätöksen 14.6.2012 §71, jonka mukaan Savonlinnan 
normaalikoulun oppilaaksi ottorajaa laajennettiin.  Itä-Suomen yliopistolla ja Savonlinnan 
kaupungilla on keskinäinen sopimus, jonka mukaan kaupunki on sitoutunut järjestämään 
tarvittavan määrän oppilaita normaalikoululle.  Laajentamalla oppilaaksiottoaluetta pyritään 
takamaan tarvittava oppilasmäärä, jotta vuosittain ei tarvitsisi etsiä erillisiä toimintatapoja 
tarvittavan oppilasmäärän saamiseksi normaalikouluun.  
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