
Muistio 

Kuuleminen Puruvesi-opiston toiminnan fuusioitumisesta  Linnalan opistoon 1.8.2015 alkaen 

23.3.2015, Savonlinnan kaupungintalo, valtuustosali 

 

1. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen- Silvennoinen avasi kuulemistilaisuuden klo 17.00 

todeten asiaa koskevan  julkisen kuulutuksen olleen kaupungin virallisella ilmoitustaululla 13.3.2015, 

Itä-Savossa 13.3.2015 ja Puruvesi-lehdessä 19.3.2015 sekä kaupungin nettisivuilla. 

2. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi sivistyslautakunnan puheenjohtaja  Anne Otranen-Silvennoinen. 

Puheenjohtaja totesi, että muistion laatii rehtori Eero Korhonen. 

3. Puheenjohtaja  esitteli sivistyslautakunnan 10.3.2015 § 44 tekemän päätöksen opistojen fuusion 

vireille panosta. 

4. Sivistystoimenjohtajan sijaisena toiminut kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo toi esille seuraavia 

asioita Linnalan opiston ja Puruvesi-opiston yhdistymisestä: 

1) TA 2015 Muu koulutus/tavoitekortti: Kansalaisopistopalvelujen, Linnala ja Puruvesi 
opistojen hallintojen yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukaudesta 2015. 
Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2020: Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan 
yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden 
2015 alusta 
 

2) Tavoitteeksi asetettu 140.000 euron säästö vuodelle 2016 on arvio, joka ei tule kaupungin 
kassaan välittömästi, vaan pienin askelin kun synergiaetuja kuitenkin on tällaisista 
fuusioista pakko odottaa.  Jatkossa suurimmat kulut edelleen ovat henkilöstömenoissa ja 
suurimmat säästöt syntyvät juuri siellä. 

 
3) Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaus on ollut selvä jo kuntaliitosajasta lähtien, että 

kansalaisopistoverkkoa saneerataan. Se taas vaikuttaa siihen, että jatkossa valtionosuudet 
kohdentuvat voimakkaimmin isommille koulutuksen järjestäjille ja sitä kautta turvaa 
palvelujen saantia paremmin kuin pienellä palveluverkolla. Tilanne on periaatteessa 
täsmälleen sama kuin esimerkiksi lukiokoulutuksen järjestäminen pienissä lukioissa. 

 
4) Tällä kuulemisella asia laitetaan vireille ja fuusion yksityiskohtaisista toteutustavoista ja -

ehdoista käydään laajapohjainen neuvottelu kaupungin ja Linnalan välillä. 
 
5) Kun fuusiomalli on saatu valmiiksi, tiedetään onko fuusion toteutumiselle edellytyksiä ja 

sen jälkeen pidetään YT-neuvottelut henkilöstön kanssa. 
 

5. Keskustelussa esille nousseita asioita 

          

- todettiin yleisesti, ettei tässä vaiheessa  voida sanoa mitään tarkkaa opetuksen järjestelyistä, 

kurssitarjonnasta, kurssimaksuista yms. , koska sopimusta ei ole vielä olemassa. Neuvottelut ovat 

kesken. 

- huolta kannettiin opetustarjonnasta ja sen mahdollisesta supistumisesta ja keskittämisestä. 

Lähtökohtaisesti palvelut säilyisivät, jos luodaan riittävät toimintaedellytykset Linnalan opistolle. 

Kurssimaksujen korotuksilta ei kuitenkaan voitane välttyä. 

- harkittava huolellisesti,  mistä säästetään 



- pienellä satsauksella tavoitetaan tuhansia kaupunkilaisia,  verotuloina takaisin 

- Linnalan rehtori Tapio Keskinen totesi, että pelkkä säästönäkökulma  on  huono lähtökohta 

fuusiolle. Hän otti esimerkin  Kuusamossa toteutetusta fuusiosta, jossa paikalliset vapaan 

sivistystyön oppilaitokset - kansanopisto, kansalaisopisto ja  kesäyliopisto – yhdistivät voimansa . 

Lähtökohtana synergian avulla paikallisten sivistyspalvelujen turvaaminen - ei niinkään säästöjen 

hakeminen  heti alkuvaiheessa.  

- valtionosuuden turvaaminen tälle seudulle 

- opistotoimintaa arvostetaan korkealle; yksi arvostus muiden joukossa 

- Enonkosken kunta halutessaan opistopalveluja tekee erillisen sopimuksen Linnalan kanssa  

 

6. Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo 17.55 

 

Liite 1. Lista läsnäolijoista 

 

 

Muistion vakuudeksi 

 

Eero Korhonen 

 

 


