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Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 
 
38/40/400/2015 
 
SL § 11  
 
Selostus: 

  Kumpurannan koulussa on 18 oppilasta kevätlukukaudella 2015 
luokilla 1-6.  Lukuvuonna 2015-2016 oppilasmääräennuste on 13,  
jonka jälkeen oppilasmäärä putoaa vuosittain.   

 
Kaupunginvaltuuston päätöksen 22.12.2014 § 140 mukaan 

perusopetuksen koulun lakkauttamisperusteena pidetään 25 

oppilaan rajaa.  

Kaupunginvaltuuston tasapainotusohjelmaan 2015-2020 (Kv. § 
140/22.12.2014) on kirjattu Kumpurannan koulun lakkauttaminen 
1.8.2015 alkaen perusteena oppilasmäärä alle 25.  

 
(valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh. 044-

4174200 ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 417 

4201) 

Sivistystoimenjohtajan esitys: 

Sivistyslautakunta pitää kuulemistilaisuuden Kumpurannan koulun 

lakkauttamisesta ti 17.2.2015 klo 19:00-20:00 Kumpurannan 

koululla osoitteessa Kumpurannantie 436, 58200 Kerimäki. 

Tilaisuudesta ilmoitetaan julkisella kuulutuksella kaupungin 

virallisella ilmoitustaululla, Itä-Savo ja Puruvesi -lehdissä, 

kaupungin internet-sivuilla, www.savonlinna.fi. sekä kirjallisella 

ilmoituksella huoltajille 2.2.2015. Kuulemistilaisuuteen osallistuvat 

sivistystoimenjohtaja, koulusuunnittelija, sivistyslautakunnan 

puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan lautakunnan 

varapuheenjohtaja sekä lautakunnan jäsenet mahdollisuuksien 

mukaan. 

 

Asiasta on mahdollista esittää kirjallinen kannanotto 

sivistyslautakunnalle 5.3.2015 mennessä. Lautakunta käsittelee 

asiaa maaliskuun kokouksessa.   

 
 
Päätös:   Esitys hyväksyttiin.  



SAVONLINNAN KAUPUNKI  
 
Sivistyslautakunta § 11 22.01.2015 
Sivistyslautakunta § 63 24.03.2015 
Kaupunginhallitus § 153 25.03.2015 
Kaupunginvaltuusto § 13 30.03.2015 
 

 

 
 
 
 
Toimenpiteet: Sivistysvirasto 
 
SL § 63  
Selostus:  

Kirjallisia kannanottoja / mielipiteitä Kumpurannan koulun 
lakkauttamisesta tuli 5.3.2015 mennessä kolme (3) kappaletta. 
Kaikki kannanotot/mielipiteet ovat oheisliitteenä ja nähtävillä 
portaalissa. 
 

Kannanotoissa/mielipiteissä otetaan kantaa seuraaviin 
asioihin: 
 
1. Yhdessä (1) kannanotossa esitetään, että koululaisille on 
taattava mahdollisuus tutustua kirkonkylän kouluun ja tuleviin 
luokkiin (opettajiin ja oppilaisiin) kuluvan kevään aikana. 

 
2. Yhdessä (1) kannanotossa esitetään, että koulukyydit pitää 
toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. 
 
3. Kolmessa (3) kannanotossa sanotaan, että koulurakennusta ei 
pidä jättää kylmilleen. Kannanotossa toivotaan, että koulu olisi 
edelleen kyläläisten käytössä entisin ehdoin kunnes rakennukselle 
löytyy ostaja. 
 
4. Kolmessa (3) kannanotossa esitetään, että kaukalolla ja 
pihapiirillä iso merkitys alueen asukkaiden hyvinvoinnille; yhdessä 
kannanotossa kannanottajat ovat valmiita osallistumaan 
ylläpitokustannuksiin, mutta päävastuu tulee kaupungin kantaa 
edelleen. Toisessa kannanotossa esitys, että kyläläiset itse voivat 
hoitaa. Kolmannessa kannanotossa on ehdotus, että 
Metsästysseuran kanssa voisi neuvotella kentän hoidosta.  
 
5. Yhdessä (1) kannanotossa pyydetään, että leikkikenttä 
laitteineen pysyy edelleen kylän lasten käytössä. Jos on tarkoitus 
siirtää telineet johonkin muualle, kyläläisille pitäisi varata etuosto-
oikeus niihin. 

 
Vastauksia kannanottoihin: 
 
1. Oppilaiden tutustuminen Kirkonkylän kouluun toteutetaan 
yhteisenä tutustumispäivänä 15.5.2015.  Vanhempainilta 
järjestetään toukokuussa 12.5.2015. 
 
2. Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittää oppilaan 
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koulutyöajan. Oppilaan koulupäivään sisältyy myös koulumatka. 
Koulumatkat hoidetaan sivistyslautakunnan 14.3.2013 § 57 
vahvistamaa koulumatkakriteeristöä noudattaen. Koulumatkat 
pyritään järjestämään niin, että koulumatkaan käytettävä aika ei 
ylittyisi laissa säädetystä. Niissä tapauksissa, jossa matka-aika on 
vaarassa ylittyä, valmistellaan koulukyyti yhdessä huoltajan kanssa 
joustaen esimerkiksi omavastuumatkasta kuljetukseen ja 
kuljetuksesta. Myös saattokorvauksen maksaminen huoltajalle on 
mahdollista, jos huoltaja voi tuoda/hakea lapsensa 
kouluun/koulusta esimerkiksi työmatkansa yhteydessä. Logistiikan 
ehdotus koulukyytien järjestämisestä esiteltiin 
kuulemistilaisuudessa 17.2.2015. Kyyditysjärjestelyt on esitelty 
myös Kumpurannan koulun rehtori Arja Karttuselle sekä 
Kirkonkylän koulun rehtori Martti Laakkoselle palaverissa 
10.2.2015. Kuljetuksia joudutaan järjestämään sekä taksilla 
että linja-autolla. Kyytejä yhdistellään taloudellisuus huomioon 
ottaen tavoitteena lain sallimat ajat.  

3.-5. Savonlinnan kaupungin toimitilapalvelun kiinteistöjohtaja 
Jukka Oikarin vastaus: 
Savonlinnan kaupunginvaltuusto on päättänyt 2.7.2013, että koulun 
lakattua kiinteistö laitetaan myyntiin. Tilapalvelu on 10.3.2015 
laittanut pyynnön aluejohtokunnan esittelijä Jorma Mattiselle 
selvittää olisiko yhdistykset tai vastaavat kiinnostuneita 
Kumpurannan koulun ostamisesta tai ottamaan ylläpidettäväksi. 
”Koulua ei laiteta kylmilleen ilman erillistä päätöstä teknisessä 
lautakunnassa. Rakennuksen käytöstä ja esim. vuokrasta tulee 
erikseen sopia. Toimitilapalvelun puolesta sopii hyvin, jos asukkaat 
ovat valmiit osallistumaan ylläpitokustannuksiin.  
Kaikissa vaihtoehdoissa kannattaa yhdessä miettiä miten siellä 
toimitaan. Yksi vaihtoehto on, että joku yhdistys, vaikka esim. 
Metsästysseura ottaa alueen hoidon vastattavakseen, jos kohteelle 
ei löydy ostajaa. Alueen ja rakennusten vuokrista tulee sopia 
erikseen. Leikkikentän osalta samoin. Jos joku seura tai muu taho 
ottaa leikkikentän ylläpidon ja vastuun mm. turvallisuudesta, niin 
siitä tulee erikseen sopia. 
Kaikista toimintamalleista ja tavoista voidaan käydä avointa 
keskustelua yhdessä ja otetaan vaikka aluejohtokunta mukaan.” 

Vapaa-aikapäällikkö Simo Rädyn vastaus: 
Vapaa-aikatoimi on pitänyt, joko itse tai ostopalvelusopimuksin  
yllä kaukaloita ja luistelualueita, jotka ovat toimivien koulujen 
yhteydessä. Kyläyhdistysten ylläpitämiä alueita on tuettu pienin 
avustuksin sekä avustamalla mahdollisien tarvittavien materiaalien 
ja korjausten osalta. 
Nykyisillä resursseilla, koulutoiminnan loppuessa, ei vapaa-
aikatoimella ole mahdollisuutta ylläpitää Kumpurannan kaukalon 
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huoltoa nykylaajuudessa. Kaukalo voi jäädä paikoilleen, sitä 
voidaan tietyissä määrin kunnostaa tarvittaessa  
ja kyläyhdistykselle voidaan maksaa hoidosta avustusta kuten 
muissakin vastaavissa kohteissa, edellyttäen, että talousarvio 
pysyy jatkossa nykytasolla. 
 
 

Henkilökunnan kuuleminen on järjestetty YT-lainsäädännön 
mukaisesti 6.3.2015. Kuulemistilaisuudesta laaditun pöytäkirjan 
ovat kaikki asianosaiset allekirjoittaneet. Pöytäkirjaliite A 

Yhteistyötoiminta on kokouksessaan 12.3.2015 merkinnyt em. 
kuulemistilaisuuden pöytäkirjan tiedoksi. 

(Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh. 044-
4174200 ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou 044-4174201) 

Sivistystoimenjohtajan esitys: 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kolme (3) saapunutta 
kirjallista kannanottoa/mielipidettä ja toteaa, että niissä ei ole 
esitetty sellaisia asioita, jotka muuttaisivat vireillä olevaa 
suunnitelmaa. 

Sivistyslautakunta toteaa, että henkilökunnan kuuleminen on 
järjestetty YT-lainsäädännön mukaisesti. 

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että Kumpurannan koulun toiminta 
lakkautuu 1.8.2015 alkaen, koska koulun oppilasmäärä on 
pudonnut alle 25 oppilaan (KV 22.12.2014 § 140). 

Kumpurannan koulun oppilaaksiottoalueen oppilaiden ensisijainen 
koulupaikka on Kirkonkylän koulu 1.8.2015 alkaen. 

 

Käsittely:  Sivistystoimenjohtajan poissa ollessa asian esitteli 
varhaiskasvatuspäällikkö. 

 
Päätös:   Esitys hyväksyttiin.  

  Pöytäkirja tämän §:n osalta tarkastettiin kokouksessa.  

 

 

Toimenpiteet Kaupunginhallitus 
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KH § 153  
 
Selostus:  Sivistyslautakunnan 24.3.2015 § 63 mukaisesti. 
   
  (Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh. 044-

4174200 ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou 044-4174201) 
 
Kaupunginjohtajan esitys:  
   Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kolme (3) saapunutta kirjallista 

kannanottoa/mielipidettä ja toteaa, että niissä ei ole esitetty sellaisia 
asioita, jotka muuttaisivat vireillä olevaa suunnitelmaa. 

 
  Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kumpurannan 

koulun toiminta lakkautuu 1.8.2015 alkaen, koska koulun 
oppilasmäärä on pudonnut alle 25 oppilaan (KV 22.12.2014 § 140). 

 
Päätös:   Esitys hyväksyttiin.  
   
Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto 
 
KV § 13  
 
Kaupunginhallituksen esitys: 
  Kaupunginvaltuusto päättää, että Kumpurannan koulun toiminta 

lakkautuu 1.8.2015 alkaen, koska koulun oppilasmäärä on 
pudonnut alle 25 oppilaan (KV 22.12.2014 § 140). 

 
Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
 
 
  
 
 


