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Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 
 
39/40/400/2015 
 
SL § 12  
 
Selostus:  Särkilahden koulussa on 18 oppilasta kevätlukukaudella 2015 

luokilla 1-6.  Lukuvuonna 2015-2016 oppilasmääräennuste on 16,  
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 Särkilahden koulun lakkauttaminen 
1.8.2015 alkaen perusteena oppilasmäärä alle 25 sekä kiinteistön 
huono kunto ja siihen liittyvät jatkoinvestoinnit.  

 
(valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh. 044-

4174200 ja  koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044 417 

4201) 

Sivistystoimenjohtajan esitys: 

Sivistyslautakunta pitää kuulemistilaisuuden Särkilahden koulun 

lakkauttamisesta ti 17.2.2015 klo 17.00-18.00 Punkaharjun koululla 

osoitteessa Kouluniementie 16, 58500 Punkaharju. Tilaisuudesta 

ilmoitetaan julkisella kuulutuksella kaupungin virallisella 

ilmoitustaululla, Itä-Savo ja Puruvesi -lehdissä ja 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.  
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Toimenpiteet: Sivistysvirasto 
 
SL § 64  
Selostus:   

Kirjallisia kannanottoja/mielipiteitä Särkilahden koulun 
lakkauttamisesta tuli 5.3.2015 mennessä yksi (1).  
Kannanotto/mielipide liitteineen on oheisliitteenä ja nähtävillä 
portaalissa. 
 

Kannanotossa/mielipiteessä otetaan kantaa seuraavaan 
asiaan: 
Kannanotossa tuodaan esille, että Särkilahden koulun oppilaiden 
kuljetus Punkaharjun kouluun ei järjesty siten, ettei oppilaiden 
päivittäinen koulumatka odotuksineen jää alle kaksi ja puoli tuntia.  
Kannanotossa todetaan myös, että Särkilahden koulun ollessa nyt 
evakossa Punkaharjun koululla, oppilaiden koulumatka-ajat ylittyvät 
yli kymmenellä oppilaalla lain säätämän aika-rajan 2,5 tuntia. 
Minimissään 2 h 45 min ja pisimmillään 4 h 5 min.  
Kannanotossa kysytään, että miten kunta aikoo järjestää 
koulukyytien käytännönasiat lain säätämissä rajoissa. 
 
Vastaus kannanottoon: 
Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittää oppilaan 
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 Särkilahden koulun rehtori Maija Pitkäselle sekä Punkaharjun 
koulun rehtori Jukka Yli-Peltolalle palaverissa 10.2.2015. 

Perusopetuslaki 32 § 2 mom. ”..oppilaan päivittäinen koulumatka 
odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas 
on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka 
kestää enintään kolme tuntia.” 
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Tässä selvityksessä käydään läpi kannanottajan lapsien 
koulukuljetusta ja heidän kuljetustensa vaikutusta muiden 
oppilaiden kuljetuksiin. 

Logistiikkapalveluyksikössä jouduttiin järjestämään 
koululaiskuljetukset nopealla varoitusajalla, koska Särkilahden 
koulu jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi 9.2.2015. 
Särkilahden koulun rehtori laati lukujärjestykset koululaiskuljetukset 
huomioon ottaen. Koululaiskuljetusten ostosopimusten mukaisiin 
neuvotteluihin ryhdyttiin välittömästi sopimusliikennöitsijöiden 
kanssa.  

Koululaiskuljetuksia varten ostettiin 9.2.2015 Punkaharjulta 
Särkilahteen kahtena päivänä viikossa ylimääräinen linja-autovuoro 
klo 13.10 ja klo 15.10 reittiä jouduttiin jatkamaan Kiviapajalle. 
Lisäksi liikennöitsijä lupautui nopealla varoitusajalla hankkimaan 
aamuvuoroon 52 –paikkaisen auton, jonka euroluokitus on kevään 
2014 tarjouspyynnön mukainen. 

Kuljetusjärjestelyt 

Kannanoton esittäjän lapsille on järjestetty kuljetukset seuraavasti: 

Aamulla taksikuljetus kotoa koululle (samaan kyytiin otetaan reitin 

varrelta kolme muuta oppilasta) 

Ma klo 15.10 linja-autolla Vuoriniemelle, josta taksikuljetus kotiin (3 

lkv oppilas, 5. lk oppilas ja 6. lk oppilas) 

Ti klo 13.10 linja-autolla Vuoriniemelle, josta taksikuljetus kotiin  

( 3.lk oppilas) 

Ti klo 15.10 linja-autolla Vuoriniemelle, josta taksikuljetus kotiin 

(5.lk oppilas ja 6.lk oppilas) 

Ke klo 15.10 linja-autolla Vuoriniemelle, josta taksikuljetus kotiin 

(kaikki) 

To klo 15.10 linja-autolla Vuoriniemelle, josta taksikuljetus kotiin 

(kaikki) 

Pe klo 13.10 linja-autolla Vuoriniemelle, josta taksikuljetus kotiin 

(kaikki) 

Kuljetusjärjestelyn vaihtoehdot siten, että matka-ajat eivät 

ylittyisi 

 kannanottajan lapsille järjestetään erilliskyyti 
koululaiskuljetusten sopimusautoilijalta, eikä samaan kyytiin 
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oteta enää reitin varrelta kolmea muuta oppilasta ja kolme 
muuta oppilasta siirretään koululaiskuljetuksia Kalajärvellä 
hoitavalle sopimusautoilijalle, jolla on toinen alkolukollinen auto 
käytössään  

 kaupunki tarjoaa saattokorvausta huoltajalle 0,45 €/km mikäli 
huoltajalla ei ole ylivoimaista estettä olla apuna lastensa 
kuljetuksen järjestämisessä. Näin toimien on voitu huoltajien 
kanssa yhteistyössä järjestää kuljetukset oppilaan kannalta 
mahdollisimman sujuvasti mm. Kokonsaaren ja Laukansaaren 
suunnasta sekä Kongonsaaresta. 

 

 

Syksyn lukujärjestykset valmistuvat kesäkuussa ja ne 
määrittävät kuinka lkv. 15-16 kyyditykset järjestetään.  

Matka-ajan alittavaa kyytiä ei saa järjestettyä muutoin kuin 
erilliskyydillä, koska kannanottajan kotoa Punkasalmen koululle on 
matkaa 54 km ja matkaan kuluu aikaa 1h15 min suuntaansa. 
Matka-aikaa tarkastellessa on otettava huomioon myös se, että 
kannanottajan kotiin kuljetaan lossilla. Lossin ollessa talvella poissa 
käytöstä, kuljetaan saareen lossin korvaavaa jäätietä myöten, mikä 
lyhentää matka-aikaa. 

Kuljetusjärjestelyjä tehdessä on otettava huomioon, että 
koululaiskuljetuksia ja asiointiliikennettä hoitavat samat 
taksiautoilijat. Asiointiliikenne hoidetaan koululaiskuljetusten 
välissä. Kuljetukset on kilpailutettu keväällä 2014. Kilpailutettaessa 
asetetaan liikennöitsijöille useita liikennöintiä ja kalustoa koskevia 
vaatimuksia. Koululaiskuljetuksissa osa vaatimuksista perustuu 
lakiin, joten erilliskyytien osalta niistä ei voida joustaa.  

Logistiikkayksikön selvitys on oheismateriaalina seutuportaalissa. 

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, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou 044-4174201, 

logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkonen puh. 044-4174840, 

logistiikkasihteeri Birgitta Korhonen puh. 044-4174843) 

Sivistystoimenjohtajan esitys: 

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi yhden (1) saapuneen 
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kirjallisen kannanoton/mielipiteen ja toteaa, että siinä ei ole esitetty 

sellaisia asioista, jotka muuttaisivat vireillä olevaa suunnitelmaa 

Särkilahden koulun lakkauttamiseksi. 

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

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että Särkilahden koulun toiminta lakkautuu 
1.8.2015 alkaen, koska koulun oppilasmäärä on pudonnut alle 25 
oppilaan (KV 22.12.2014 § 140). Lakkautusperusteena on myös 
Särkilahden koulukiinteistön huono kunto ja siihen liittyvät 
jatkoinvestoinnit.  

Särkilahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilaiden ensisijainen 
koulupaikka on Punkaharjun koulu 1.8.2015 alkaen. 

 

Käsittely:  Sivistystoimenjohtajan poissa ollessa asian esitteli 
varhaiskasvatuspäällikkö. 

 

Päätös:   Esitys hyväksyttiin.  

  Pöytäkirja tämän §:n osalta tarkastettiin kokouksessa. 

 

Toimenpiteet Kaupunginhallitus 

 

 
KH § 154  
 
Selostus:  Sivistyslautakunnan 24.3.2015 § 64 mukaisesti. 
 
  (Valmistelu:  sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen puh. 044-

4174200, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou 044-4174201, 
logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkonen puh. 044-4174840, 
logistiikkasihteeri Birgitta Korhonen puh. 044-4174843) 

 
Kaupunginjohtajan esitys:  
   Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi yhden (1) saapuneen 

kirjallisen kannanoton/mielipiteen ja toteaa, että siinä ei ole esitetty 
sellaisia asioista, jotka muuttaisivat vireillä olevaa suunnitelmaa 
Särkilahden koulun lakkauttamiseksi. 

 
  Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Särkilahden 
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  koulun toiminta lakkautuu 1.8.2015 alkaen, koska koulun 
  oppilasmäärä on pudonnut alle 25 oppilaan (KV 22.12.2014 § 140). 
  Lakkautusperusteena on myös Särkilahden koulukiinteistön huono 
  kunto ja siihen liittyvät jatkoinvestoinnit. 
 
Päätös:   Esitys hyväksyttiin.  
 
Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto 
 
KV § 14  
 
Kaupunginhallituksen esitys: 
  Kaupunginvaltuusto päättää, että Särkilahden 
  koulun toiminta lakkautuu 1.8.2015 alkaen, koska koulun 
  oppilasmäärä on pudonnut alle 25 oppilaan (KV 22.12.2014 § 140). 
  Lakkautusperusteena on myös Särkilahden koulukiinteistön huono 
  kunto ja siihen liittyvät jatkoinvestoinnit. 
 
Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 
 
 
  
 
 


