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Aika: 24.6.2014 klo 13.00 – 15.00 

Paikka: Äkkiväärä, kh:n kabinetti 

Läsnä: Anna-Liisa Sairanen, Marja-Liisa Brunou, Arja Petriläinen, Mervi Holopainen, Paula 

Kokkonen, Arja Karttunen, Mari Makkonen, Martti Laakkonen, Markku Kiiski, Tuomo 

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo 

Falck 

Aika: 25.6.2014 klo 9.00 – 15.40 

Paikka: Äkkiväärä, kh:n kabinetti 

Läsnä: Anna-Liisa Sairanen, Marja-Liisa Brunou, Arja Petriläinen, Mervi Holopainen, Paula 

Kokkonen, Arja Karttunen, Mari Makkonen, Martti Laakkonen, Markku Kiiski, Tuomo 

Nurmela, Jaakko Hassinen, Riitta Kapanen, Paavo Pelli, Pasi Holi, Ilkka Luoma-aho, Ismo 

Falck 

 

Asiana: Kouluverkkotyöryhmän 17.6.2014 tehtäväksi anto: 

Kouluverkkotyöryhm
än muistio 17.6.14

 

1. Keskustelun tuloksena sovittiin seuraavista jatkotoimenpiteistä: 

1.1. Kouluverkon osalta vaihtoehto 1 edelleen tarkastelussa, valmistelu jatkuu 

1.2. Selvitetään Nojanmaan koulun oppilaiden siirtäminen muihin kouluihin niin, 

ettei Nojanmaan uutta koulua rakenneta 

1.3. Taloustilanteen vahvempi mukaan ottaminen talousjohtajan osallistuessa 

jatkotyöskentelyyn 

1.4. Rehtorit mukaan jatkosuunnitteluun 

1.5. Kuljetuskustannusten laskeminen 

1.6. Päiväkotiverkon osalta meillä on kaksi vaihtoehtoa: 

Vaihtoehto 1 

Nojanmaan päiväkoti, 8 ryhmää, 168 hp (laajennus) 

Nojanmaan koulu, eskarit, 2 ryhmää, 40 hp 

Uusi päiväkoti, 9 ryhmää, 188 hp 

Nätkin koulu, eskarit, 1 ryhmä, 20 hp  

Hoitopaikkoja yhteensä 416 

Vaihtoehto 2 

Nojanmaan päiväkoti, 8 ryhmää, 168 hp(laajennus) 

Uusi päiväkoti, 8 ryhmää, 168 hp 

Miekkoniemen päiväkoti, 3 ryhmää, 60 hp 

Nätkin koulu, eskarit, 1 ryhmä, 20 hp 

Hoitopaikkoja yhteensä 416 
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Kouluverkon osalta vaihtoehdot: 

Vaihtoehto 1, jossa uusi Nojanmaan koulu esi – 4 .lk  ja osin oppilaiden vyörytys 

 Mertalan koulu 1.-9. lk 690 opp. 

 Nojanmaan koulu eskari – 4. lk 132 oppilasta ja 40 eskaria 

Nojanmaan päiväkoti 168 hoitopaikkaa 

Nätkin koulu eskari – 4 lk + 1 pienryhmä 165 oppilasta ja 20 eskaria 

 Uusi päiväkoti 188 hoitopaikkaa 

Tarvitsee toteutuakseen: 

- Anttolan kouluun siirretään Haapalan ja Lähteelän alueen oppilaat 

- Nätkin kouluun siirretään Haka-alueen ja Viuhonmäen alueen 1.-4. luokkien oppilaat  

 - Mertalan kouluun 5.-9. luokat mukaan lukien Nojanmaan ja Nätkin alueen oppilaat 

- Mertalan koulusta 5.-6. –luokkalaiset käyttävät Nojanmaan koulun taito- ja taideaineiden 

tiloja  

 Voidaan myös toteuttaa: 

-Louhen ja Juvolan koulujen lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen 
-Vältytään Nätkin koulun laajentamiselta 
 
Lisäksi voidaan toteuttaa 
- Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen, josta 
käyttötalouskustannussäästöksi on laskettu 223 000 €. 
 
Kustannusvertailu: 
 
Käyttökustannukset: 
Nykyisen itäisen (Mertala, Nojanmaa, Nätki, Anttola, Louhi ja Juvola) kouluverkon 
käyttökustannukset ovat n. 9,8 milj €/vuosi ja oppilaskohtainen kustannus 8500 €/vuosi 
 
Vaihtoehto 1 (Mertala 1.-9., Nojanmaa 1.-4. + 2 ryhmää esioppilaita ja Nätki 1.-4. + 1 ryhmä 
esioppilaita + Anttola) käyttökustannukset ovat 9,1 milj. €/vuosi ja oppilaskohtainen 
kustannus 8100 €/vuosi. (Oppilaspaikkavähennys on 39, joista siirtyy E:koskelle 26.) 
 
Säästö: 
Kokonaiskustannussäästö on 700 000 €/vuosi ja oppilaspaikkakohtaisesti laskettuna 
350 000 €/vuosi. 
 
Investoinnit: 
Nykyinen itäinen (Mertala, Nojanmaa, Nätki, Anttola, Louhi ja Juvola) kouluverkon 
investoinnit  n. 11  milj € 
Vaihtoehto 1 (Mertala 1.-9.), Nojanmaa 1.-4. + 2 ryhmää esioppilaita ja Nätki 1.-4. + 1 
ryhmä esioppilaita + Anttola) 8 milj. € 
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Säästö: 
Investointisäästö n. 3 milj. €, takaisinmaksuaika 2,65 vuotta. 
 
Kuljetuskustannusten lisäys vaihtoehto 1: 

- Haapala ja Lähteelän alueen oppilaiden kuljetus Anttolan kouluun n. 8200 €/vuosi 
 
 

Vaihtoehto 2, jossa Nojanmaan koulun oppilaat siirrettäisiin muihin kouluihin ja edelleen toisten 

koulujen oppilaat siirrettäisiin muihin kouluihin 

 

 Nojanmaan koulu: 

-  siirretään -131 oppilasta Anttolan kouluun 

- siirretään -61 oppilasta Mertalan kouluun 

Siirtojen jälkeen Nojanmaan koulussa on 0 oppilasta 

 Anttolan koulu: 

- siirretään -25 oppilasta Kulennoisten kouluun 
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- siirretään -41 oppilasta Kirkonkylän kouluun 

- siirretään +131 oppilasta Nojanmaan koulusta 

Siirtojen jälkeen Anttolan koulussa on 141 oppilasta, joista 9 on nykyiseltä Anttolan koulun 

alueelta 

 Kirkonkylän koulu: 

- siirretään -42 oppilasta Kumpurannan kouluun  

- siirretään +41 oppilasta Anttolan koulusta  

Siirtojen jälkeen Kirkonkylän koulussa on 191oppilasta, joista 149 oppilasta on nykyiseltä 

koulun alueelta 

 Mertalan koulu: 

- siirretään -20 oppilasta Nätkin kouluun 

- siirretään -40 oppilasta Talvisalon kouluun 

- siirretään +61 oppilasta Nojanmaan koulusta 

Siirtojen jälkeen Mertalan koulussa 680 oppilasta, joista 659 oppilasta on nykyiseltä koulun 

alueelta 

 Kumpurannan koulu: 

- siirretään +42 oppilasta Kirkonkylän koulusta  

Siirtojen jälkeen Kumpurannan koulussa on 58 oppilasta, joista 16 on nykyiseltä koulun 

alueelta 

 Kulennoisten koulu: 

- siirretään +25 oppilasta Anttolan koulusta 

Siirtojen jälkeen Kulennoisten koulussa on 68 oppilasta, joista 43 oppilasta on nykyiseltä 

koulun alueelta 

 Nätkin koulu: 

- Siirretään +20 Mertalan koulusta 

Siirtojen jälkeen Nätkin koulussa on 177 oppilasta, joista 157 oppilasta on nykyiseltä koulun 

alueelta 

 Talvisalon koulu: 

- siirretään +40 oppilasta Mertalan koulusta 

Siirtojen jälkeen Talvisalon koulussa on 333 oppilasta, joista 293 on nykyiseltä koulun 

alueelta 

 Punkasalmen koulu: 

- parin vuoden päästä voidaan sijoittaa joillekin luokka-asteille Kulennoisten koulun oppilaita  

 Punkaharjun koulu: 

- lukion oppilaiden siirtyessä Lyseon lukion tiloihin 2016 t. 2017, koulusta vapautuu 3 

opetusryhmää  

Vyörytyksessä esimerkiksi Anttolan kouluun jää nykyisen alueen oppilaita vain 9, joka 

käytännössä tarkoittaa sitä, että aivan Anttolan koulun vierestä oppilas kuljetetaan 
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Kirkonkylän kouluun samoin käy Kirkonkylän koulun alueella. Oppilaita kuljetetaan aivan 

Kirkonkylän koulun vierestä Kumpurannan kouluun. 

Oppilaaksiottoalueet ja kriteeristö toissijaisesta koulupaikasta tulee olla käsitelty lain 

säädetyssä järjestyksessä kuulemiset mukaan lukien niin, että huoltajat tietävät riittävän 

ajoissa lapsensa koulupaikan.  Hallinnollisesti oppilasohjausta ei voi tehdä vuosittain. 

Esimerkki! Iltapäivätoiminta. Perhe asuu Kerimäen kirkonkylällä. Perheen huoltajat ovat 

töissä Savonlinnassa.  Em. perheen oppilaan koulupaikka on Kumpurannan koulussa. 

Oppilas menee aamulla koulukuljetuksessa Kumpurannan kouluun. Oppilas jää 

iltapäivätoimintaan Kumpurannan kouluun. Perheen huoltaja ajaa Kerimäen kirkonkylän ohi 

hakemaan oppilaan iltapäivätoiminnasta ja palaa takaisin kotiinsa Kerimäen kirkonkylälle 

(yht. n. 75 km/koulupäivä). 

Kuljetusjärjestelyt ja -kustannukset 

- kilpailutus on tehty 2014, sopimus voimassa 2 vuotta + optiot 1+1 

- kilpailutuksen hoitamiseksi oppilaiden koulupaikat pitää olla tiedossa pitkällä 

tähtäyksellä 

- Savonlinnantie on vaarallinen jopa 5. luokkalaiselle, josta johtuen osin kuljetus 

joudutaan hoitamaan taksilla 

- siirto-oppilaat asuvat osin laajalla alueella, joka tarkoittaa, että syöttökuljetukset 

lisääntyvät   

- vyörytyksen oppilaat kaikki tulevat kuljetuksen piiriin  

- kuljetusajat painottuvat koulun alkamis- ja lopetusajoille, joka aiheuttaa väistämättä 

ongelmia kuljetuskaluston saatavuudessa    

- merkittävät lisäkustannukset  

Nojanmaan koulun henkilökunnan sijoittuminen, jota ei ehditty ja pystytty selvittämään.  

Lisäkustannukset: 

Anttolan koulun kustannuslisäys  

-oppilaskohtainen 65 * 7 890 € = 512 850 € 

-kuljetuskustannukset 131 * 1360 €  - nykyinen kuljetuskustannus  

 66 672 € = 116488 €     Yht. 629 338 € 

Kumpurannan koulun kustannuslisäys 

- oppilaskohtainen 42 * 13898 € = 583 716 € 

- kuljetuskustannukset 42 * 1360 € = 57 120 € Yht. 640 836 € 

Kulennoisten koulun kustannuslisäys 

- oppilaskohtainen 25 * 9918 € = 247950 € 

- kuljetuskustannukset 25 * 1360 € = 34 000 € yht.  281 950 € 

Mertalan koulun kustannuslisäys 

- kuljetuskustannuslisäys 20 * 1360 € = 27 200 € yht. 27200 € 
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Nätkin koulun kustannuslisäys 

- oppilaskohtainen 20 * 7742 € = 154 840 € 

- kuljetuskustannukset 0 €   yht. 154 840  € 

Kirkonkylän koulun kustannuslisäys 

- oppilaskohtainen 0 €  

- kuljetuskustannukset 41 * 1360 = 55760 € yht. 55 760 € 

Talvisalon koulun kustannuslisäys 

- oppilaskohtainen 40 * 9302 € = 372 080 € 

- kuljetuskustannukset 40 * 1360 € = 54 400 €, yht. 426 480 € 

Käyttökustannusten lisäys vyörytyksestä yhteensä 2,2 milj. € /vuosi 

Vyörytyskoulujen investointikustannus on 0,6 milj. € 

Nojanmaan koulun käyttökustannukset 1,6 milj. €/vuosi (sisältää Nojanmaan koulun kaikki 

kustannukset mukaan lukien investoinnin vuosittaiset menot) 

Nojanmaan koulun investointi on 4,4 milj. € 

VERTAILUKUSTANNUKSET; Vaihtoehto 1/ Vyörytys  

Käyttökustannukset ovat vyörytyksessä 0,6 milj. €/vuosi suuremmat kuin Vaihtoehto 1:ssä.  

Vaihtoehto 1:ssä investointikustannukset ovat 3,8 milj. € suuremmat kuin Vyörytys  

-vaihtoehdossa. 

Takaisinmaksuaika on 5,6 vuotta (=Nojanmaan uuden koulun investointi on em. ajassa 

kulutettu ja käyttökustannukset edelleen jatkuvat). 

Vyörytysvaihtoehdossa pitää huomata, että vanhoissa kiinteistöissä koulunpito on riski, joka 

on pidettävä mielessä ja otettava huomioon. 

Molemmissa vaihtoehdoissa on varauduttava Nojanmaan koulun alas kirjaukseen 350 000 

€ ja purkuun 300 000 €.   

 

Vaihtoehto 3, jossa Nojanmaan koulun siirrettäisiin MAMK:n vuokratiloihin 

- koulun toiminta siirretään kokonaisuudessaan uusiin tiloihin 
- teknisen työn tila rakennettava 
- muutamassa luokassa tarvitaan muutostöitä 
- ulkoliikuntatunnit Kirkkopuiston kentällä ja Talvisalossa 
- piha muutettava välituntialueeksi 
- kaikki oppilaat tarvitsevat kuljetuksen  
Lisäkuljetuskustannus 154 000 € (10 vuotta 1,54 milj. €). 

Liikuntasalin vuokraus esim. Savonlinnan seurakunnalta vuokra-arvio 10 000 €/vuosi 
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Muutostyö 250 000 €.  Poismuuton yhteydessä tehtävistä palautustöistä on neuvoteltava 
erikseen 

Vuokratila koulupaikkana ei voi olla pysyvä ratkaisu.   
 

Vaihtoehto 4, jossa isommat oppilaat siirtyisivät Mertalasta muihin tiloihin 

Mikäli halutaan, että Mertalan koulu voi olla Nojanmaan alueen oppilaiden lähikoulu, se 

tarkoittaa 8.-9. luokkien, 8-10 opetusryhmän eli 160 - 190 oppilaan siirtämistä toisaalle. 

Vaihtoehtoiset tilat Savonlinnan Lyseon lukio (osin) ja MAMK sekä pienen oppilasmäärän 

osalta Talvisalon koulu. 

Alla olevan selvityksen perusteella olemme tulleet yhteisesti siihen mielipiteeseen, että 

Mertalan koulun isompien oppilaiden opetuksen järjestäminen opetussuunnitelman 

edellyttämällä tavalla on siirtotiloissa (Lyseo,  MAMK tai Talvisalon koulu) mahdotonta. Näin 

ollen Mertalan koulu ei voi toimia Nojanmaan alueen lähikouluna. 

Taito- ja taideaineiden opetus on tämän selvityksen mukaan mahdotonta järjestää, koska 

Lyseon lukioon eikä MAMK:n tiloihin voida rakentaa taito- ja taideainetiloja. Mertalassa 

taito- ja taideaineiden opetusta ei voida järjestää, koska oppilasmäärä olisi n. 860 

(=Nojanmaan alue ja Mertalan koulu sekä siirtotiloissa olevat oppilaat). 

LYSEON LUKIO: 

Lyseon lukio rehtorin lausunto tila-asiassa: 

- lkv. 15-16 voidaan sijoittaa 126 oppilasta 

- lkv. 16-17 voidaan sijoittaa 55 oppilasta 

- lkv 17-18 voidaan sijoittaa 65 oppilasta 

- lkv. 18-19 ei voida sijoittaa lisää oppilaita 

Lyseon lukion rehtori Ismo Falckin selvitys 2.6.2014 

”Savonlinnan lyseon lukion päärakennuksessa on käytettävissä 20 normaalia opetustilaa. Keväällä kun 

abiturientit ovat poissa, tilat ovat vajaakäytössä kuten kaikissa lukioissa. Valtaosan vuodesta tilat ovat 

kuitenkin jatkuvassa käytössä. Kun koulu saneerattiin 2006, luokkatilojen lukumäärä väheni olennaisesti. 

Lukion suurten ryhmäkokojen takia luokkatiloja suurennettiin yhdistelemällä luokkia suuremmiksi. Tämän 

vuoksi rakennukseen ei mahdu sitä opiskelijamäärää kuin mitä ennen saneerausta mahtui. 

Neliömäärä Lyseolla on varsin suuri. Tämä johtuu siitä että talossa on asianmukaiset työtilat opettajille, 

aulatiloja, kirjasto, juhlasali ja liikuntasali erikseen, sekä erilaisia varastotiloja. Niiden käyttäminen 

opetukseen on mahdotonta. 

Tilaa on jonkin verran ennen klo 10 ja sitten klo 14 jälkeen. Yhtään luokkaa ei ole käyttämättä. Yhdistelemällä 

vielä useampia opettajia käyttämään samaa luokkaan pystyisi tällä hetkellä saamaan vapaaksi kaksi 

opetustilaa. Se olisi toisaalta huono asia, sillä opettajien pitäisi pomppia pitämässä tunteja useissa luokissa. 

Tämä vaikeuttaisi toimintaa huomattavasti. 
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Aikoinaan kun Talvisalon 9. luokan oppilaat olivat evakossa Lyseon tiloissa, oli meillä kolme luokkaa tällä 

tavalla vapautettuna omasta käytöstä. Nyt on annettu museolle tiloja käyttöön ja oppilaskunnalla on oma 

tila. Tämä vähentää käytössä olevia tiloja.  

Kun Kerimäen ja Punkaharjun toimipisteet lakkautuvat, täyttävät näistä toimipisteistä tulevat opiskelijat 

tiloja entisestään. Ensi lukuvuoden opiskelijamäärä näissä toimipisteissä on 98 opiskelijaa. Opetusministeriön 

suunnitelman mukaan lukiokoulutukseen järjestämisluvan 1.1.2017 saavat ainoastaan sellaiset koulutuksen 

järjestäjät joiden oppilasalueella on vähintään 500 lukio-opiskelijaa. Tällä alueella tällainen taho on vain 

Savonlinnan kaupunki. Näin Sulkava ja Rantasalmi eivät saisi lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Tämä tulee 

lisäämään opiskelijoita Lyseon tiloihin. Lyseon tiloissa opiskelee lisäksi runsaasti Taidelukion opiskelijoita 

(tänä lukuvuonna 144 taidelukiolaista) ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoita (tänä 

lukuvuonna 49 opiskelijaa).  

Edellä mainittujen seikkojen valossa en näe mahdollisena sijoittaa Lyseon lukion tiloihin esimerkiksi 

peruskoulun oppilaita.  

Lyseolla ei ole tekstiilityön, teknisen työn eikä kotitalouden tarvitsemia tiloja. Välituntitiloja ei myöskään ole 

Lyseolla.” 

TALVISALON KOULU 

Talvisalon kouluun voidaan siirtää 40 oppilasta (6.-9. luokat, 10 oppilasta ikäluokkaansa 

kohti). Talvisalon kouluun siirrettävät oppilaat eivät vähennä Mertalan koulun 

opetusryhmien määrää niin, että sinne voitaisiin sijoitta Nojanmaan koulun oppilaat. 

Talvisalon koulun opetusryhmämäärää ei voi kasvattaa, joka tarkoittaa sitä, että Talvisalon 

kouluun ei voida siirtää kokonaisia oppilasryhmiä. Taito- ja taideaineiden tilat eivät riitä.   

 

Mertalan koulun 8.-9. luokkien siirtäminen MAMK:n vuokratiloihin 

- koskee 160-190 oppilasta ja 8-10 opetusryhmää 
- MAMK:ssa voidaan hoitaa vain reaaliaineiden opetus 
- taito- ja taideaineiden ja fyke –opetus on tapahduttava jossain muualla ja kaikkea em. 

opetusta ei voida hoitaa Mertalan koulussa 

- muutamassa luokassa tarvitaan muutostöitä 
- ulkoliikuntatunnit Kirkkopuiston kentällä ja Talvisalossa 
- piha muutettava välituntialueeksi 
- kaikki oppilaat tarvitsevat kuljetuksen  

 

Aikataulua: 

 Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän kokous on 22.8.2014 

Asia on syyskuun 2014 valtuustossa. 

 


