Koulutuspalveluiden palveluverkkoselvitys
Koulutuslautakunta 15.09.2020 § 76
Valmistelija: koulutusjohtaja Tuula Jalkanen p. 040 7071343
Kunnan taloudellinen tilanne
Suonenjoen kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan
suunnitelmakauden 2020-2025 talousstrategiaa. Talousstrategian
mukainen arvio vuoden 2020 sekä suunnitelmakauden 2021-2023 osalta
näyttää kehittyvän valtuuston hyväksymää alkuperäistä talousarviota
heikommin. – Ylijäämäisen talousarvion esittäminen ei ole realistisesti
mahdollista ilman kaupungin kulurakenteeseen kohdentuvien
sopeuttamistoimenpiteiden pikaista käytäntöön viemistä.
Kaupunginhallitus on lähettänyt toimialoille ohjekirjeen talousarvion ja suunnitelman laatimisesta vuodelle 2021-2023. Sen mukaan toimialan on
arvioitava keskeiset suunnitelmakauden (2022-2023) muutokset
toiminnasta ja toimintaympäristössä. Talousarvio ja -suunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Koulutuspalvelujen laatima alustava suunnitelma talouden
sopeuttamisesta n. 230 000 € :lla vuonna 2021 ei sisällä kouluverkoston
supistamisesta tulevia säästöjä.
Opetustoimen käyttötalous ja investoinnit
Koulutuslautakunnan tässä kokouksessa (15.9. § ) on käsitelty
koulutuspalveluiden alustavat talouden sopeuttamistoimet vuoden 2021
talousarvioon. Koulutuslautakunnan kokouksessa 16.6. on esitelty vuoden
2019 tilinpäätöksen mukaiset käyttötalouskulut kouluittain.
Yhtenäiskoulun yhteyteen tulevan Monitoimihallin v. 2021 tehtävät
investoinnit hyödyttävät myös koulutuspalveluja.
Kuvaus nykyisestä kouluverkostosta
Nykyisessä perusopetuksen kouluverkostossa on keskustassa sijaitsevan
yhtenäiskoulun (199 alakoulun opp. +196 yläkoulun opp., yht. 395 opp.)
lisäksi myös keskustan alueella sijaitseva Sammalselän alakoulu (128
opp.), läntisellä alueella Iisveden alakoulu (67 opp.) ja pohjoisella alueella
Lempyyn alakoulu (28 opp. + 2 esikoululaista.). Koulupiirijako on esitetty
kartalla https://www.infogis.fi/suonenjoki/?link=SxHp7v8KbO
Nykyisten koulutilojen kunto ja tilojen käyttö muuhun kuin
opetustarkoitukseen
Koulutilojen kuntoa ja peruskorjaustarpeita on esitelty alustavasti
koulutuslautakunnan kokouksessa 16.6. § 55.Tekninen johtaja on esittänyt
lausunnossaan 10.9.2020, että Lempyyn koulua ei kannata saneerata.
Kaikissa perusopetuksen koulutiloissa järjestetään myös kansalaisopiston
kursseja ja liikuntasalit ovat mm. urheiluseurojen käytössä.
Lempyyn koululla ei ole liikuntatiloja, koulutilat ovat perusluokkatiloja,
joissa järjestetään myös käsityötunnit. Lempyyn koulu on voinut käyttää
myös Lempyyn seurantalojen tiloja omaan toimintaansa., mm.
liikuntatilana.
Pedagogiset seikat
Kaikilla peruskouluilla on henkilöstösuunnitelman mukaiset opettajien ja
ohjaajien virat. Sammalselän, Lempyyn ja Iisveden koulujen erityisopetus
sekä englannin ja ruotsin kielen opetus on järjestetty kiertävien opettajien
avulla. Ortodoksi- ja Et- opetus on järjestetty siten, että oppilaat kuljetetaan
yhtenäiskoululle.

Lempyyn koulun opetus on järjestetty yhdysluokkaopetuksena kahdessa
ryhmässä. Iisveden koulussa yhdysluokka on luokilla 3.-4 ja 4-5,
Lempyyn ja Iisveden kouluilta (tarvittaessa myös Sammalselän koululta)
järjestetään koulukuljetus uimahalli- ja jäähallikäynteihin sekä mahdollisiin
kulttuuritapahtumiin
Lähikoulun osoittamismenettely
Suonenjoen kaupungissa oppilaaksiottoalueet on määitelty kartalle.
Hallintosäännön mukaan koulutuslautakunta päättää oppilaiden lähikoulun.
Kouluverkoston mahdollinen supistaminen vaatii muutoksia lähikoulun
osoittamismenettelyyn.
Koulukuljetukset
Perusopetuslain 6 §:n mukaan ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että
oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen
järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee
lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on
mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita.
Perusopetuslain 32 §: 1 momentin mukaisesti järjestettävä 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. (24.6.2010/642) –
Tällä hetkellä kaupungin ostama koulukuljetus järjestetään kaikille kouluille
perusopetuslain edellyttämällä tavalla. Lisäksi julkinen linja-autoliikenne
kulkee Kuopion ja Rautalammin suunnista koulupäivisin.
Suonenjoen koulutuspalvelut on aloittamassa uuden koulukuljetusten
kilpailutuksen, joka koskee toimintakautta 1.8.2021-31.7.2025.
Reittisuunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollinen kouluverkoston
supistaminen.
Oppilashuoltopalvelut
Oppilashuoltopalvelut ovat keskittyneet yhtenäiskoululle, mutta
koulukuraattori ja koulupsykologi käyvät myös kaikilla alakouluille.
Kouluterveydenhuollossa on kaksi kouluterveydenhoitajaa, jotka toimivat
eri kouluilla.
Oppilasennusteet kunnan alueella ja oppilaaksiottoalueittain
Koulutuslautakunta on tutustunut Kuntamaiseman tekemään Suonenjoen
kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen talouden ja toiminnan
selvitystä koskevaan raporttiin ja sen esittämiin oppilasennusteisiin
kokouksessaan 28.1.2020 § 10 sekä koulutuspalvelujen
oppilasennusteeseen v. 2019-2027 kokouksessaan 17.3.2020 § 24.
Kokouksessa 16.6.2020 § 55 esillä on ollut myös Tilastokeskuksen
väestöennuste v. 2020-2040
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti oppilasmäärä vähenee
Suonenjoella siten, että vuonna 2030 alakoululaisten määrä olisi n. 70
pienempi kuin vuonna 2020. Seuraavan kymmenen vuoden aikana
alakoululaisten oppilasmäärä vähenee vielä n. 20:llä.
Vuosien 2019-2027 oppilasennusteen mukaan sekä Lempyyn että
Iiisveden koulun oppilasmäärä pysyvät samana tai jopa väliaikaisesti
kasvavat, Yhtenäiskoululla ja Sammalselän koululla oppilasmäärät
vähenevät.
Lempyyn koulun oppilaat voidaan sijoittaan yhtenäiskoululle. Arvioidut
oppilasmäärät lv:na 2021-2022. Jokaisella vuosiluokalla on 2 opettajaa.

Lempyy
Yhtenäiskoulu
yhteensä

1. lk
2
28
30

2. lk
5
27
32

3. lk
7
26
33

4. lk
6
31
37

5. lk
3
32
35

6. lk
6
32
38

.
Lempyyn tulevat esikoululaiset (6 lasta) mahtuisivat Kopolan päiväkodissa
järjestettäviin esikouluryhmiin.
Kuntarajat ylittävä yhteistyö
Koulutusjohtaja on ollut yhteydessä Kuopion opetusjohtaja Leena
Auviseen ja Leppävirran sivistysjohtaja Sari Ihalaiseen mahdollisesta
yhteistyöstä Lempyyn koulun alueella. Molempien vastauksissa on todettu,
että tällä hetkellä yhteistyöhön ei ole tarvetta, koska oppilaille on ositettu
lähikoulu oman kunnan alueella.
Henkilöstösuunnitelma opettajien ja muun koulun henkilökunnan
osalta
Koulutuspalvelujen henkilöstösuunnittelussa on varauduttu siihen, että
mahdollisessa kouluverkoston muutoksessa luokanopettajien virkoja ei
tarvitse lakkauttaa, koska osa yhtenäiskoululle sijoitetuista viroista on
täytetty määräaikaisina. Keittäjä-siivoojan tehtävän
uudelleensijoittamisesta on alustavasti neuvoteltu ruoka- ja puhtaanapidon
palvelualueen palvelupäällikön kanssa
Koulunkäynninohjaajan (myös IP-kerho-ohjaajan tehtävät) tehtävän
sijoittelu on suunniteltava erikseen, koska yhtään vapautuvaa vakinaista
tehtävää ei tällä hetkellä ole.
Ehdotus

Koulutusjohtaja ehdottaa, että koulutuslautakunta päättää Suonenjoen
kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, Lempyyn koulukiinteistön kuntoon
ja Suonenjoen kaupungin alueen oppilasmäärän vähenemiseen vedoten
1) esittää kaupunginvaltuustolle perusopetuspalvelujen uudelleen
järjestämisestä siten, että kouluverkostoa supistetaan lakkauttamalla
Lempyyn koulun toiminta aikaisintaan 1.8.2021 alkaen.
2) järjestää kuntalaisten kuulemistilaisuuden lokakuun aikana ja
3) tehdä lapsivaikutusten arvioinnin ennen valtuuston päätöksentekoa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Reijo Kytölä teki vastaehdotuksen, että
aloitetaan koulujen jatkamiseen tai lakkauttamiseen liittyvä prosessi ensin
lapsivaikutusten arvioinnilla ja sen jälkeen kuntalaisten kuulemisella.
Varsinainen päätöksenteko tehdään vasta näiden toimenpiteiden ja niistä
vedettävissä olevien johtopäätösten jälkeen.
Hanne Vepsäläinen, Hanne Korhonen, Anja Lehtonen, Osmo Kääriäinen ja
Markku Sato kannattivat ehdotusta.
Koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu vastaehdotus, puheenjohta totesi, että asian ratkaisemiseksi on
suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan
kättennostoäänestyksenä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa
äänestyksessä koulutusjohtajan tekemä pohjaeshdotus ei saanut yhtään
ääntä. Reijo Kytölän tekemä vastaehdotus sai 7 ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka perusteella Reijo Kytölän
tekemä ehdotus tuli koulutuslautakunnan päätökseksi.

Koulutuslautakunta 09.12.2020 § 108
Valmistelija: koulutusjohtaja Tuula Jalkanen p. 040 7071343
Koulutusjohtajan koulutuslautakunnan kokouksessa 15.9.2020 (§75)
tekemä päätösehdotus kouluverkoston supistamisesta perustui
Suonenjoen kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, Lempyyn
koulukiinteistön kuntoon ja Suonenjoen kaupungin alueen oppilasmäärän
vähenemiseen.Samassa kokouksessa päätettiin järjestää
kuntalaiskuuleminen ja lapsivaikutusten arviointi ennen varsiniasta
kouluverkostoon liittyvää päätöstä.
Kuntalaisten ja lasten kuulemisen tuloksia esiteltiin ja niistä keskusteltiin
laajasti lautakunnan kokouksessa 10.11.2020. Kuntalaiskuulemisessa tuli
selvästi esille sekä huoltajien että lasten näkemys, että nykyinen koulu on
paras mahdollinen. Tämä kertoo koulujen tasalaatuisuudesta Suonenjoella.
Kyselyn mukaan koulumatkojen pidentyminen koettiin koulun vaihtuessa
merkittävästi huonontuvaksi. Tällä hetkellä kaikissa kouluissa on
koulukuljetuksessa olevia oppilaita (yhteensä 155 lasta/nuorta vuonna
2020). Pisimmillään yhdensuuntainen koulumatka voi olla jopa yli 40 km.
Lempyyllä koulukyydeissä on tänä lukuvuonna 17 oppilasta eli yli puolet
kaikista koulun oppilaista.
Toinen kyselyssä huolta aiheuttanut asia oli ryhmäkoko. Tällä hetkellä
suurimmat ryhmät ovat Sammalselällä ja Iisveden yhdistetyissä luokissa.
Yhtenäiskoululla alimpien luokkien ryhmäkoko on jopa alle 20 oppilasta.
Kuntamaiseman v. 2019 julkaiseman selvityksen mukaan luokka- ja
koulukoko ovat Suonenjoella keskitasoa pienemmät.
Opetuksen yksilöllistämisen ja erityisen tuen huonontuminen huolestutti
myös. Suonenjoen kouluista yhtenäiskoululla ja Sammalselän koululla on
pienluokkia, jotka mahdollistavat erityisen tuen toimet. Kaikilla kouluilla on
myös saatavilla sekä laaja-alaisen erityisopettajan että koulupsykologin ja kuraattorin palvelut. Lisäksi kaikille kouluille on palkattu sekä vakinaisia
koulunkäynninohjaajia että määräaikaisia henkilökohtaisia ohjaajia
oppilaiden tueksi.
Kyselyssä tärkeimmiksi kehitettäväksi asioiksi nähtiin opettajien
ammattiaidon kehittäminen, koulurakennusten kunto ja oppilashuollon
kehittäminen. Kaikki nämä vaativat kaupungilta ja koulutuspalveluilta
taloudellista panostusta.
Kuntamaiseman tekemän selvityksen mukaan oppilaskohtaiset
kustannukset ovat Suonenjoella jo keskitasoa korkeammat. Kustannuksia
voidaan merkittävästi pienentää vain henkilöstöä vähentämällä ja
kiinteistökuluja karsimalla. Liitteenä olevien oppilasennusteiden perusteella
molemmat ovat mahdollisia lähivuosina, koska koko kaupungin
oppilasmäärä vähenee..
Kuntalaiskuulemisessa esiin tulleista toiveista ja mielipiteistä huolimatta
kouluverkoston supistaminen on ajankohtaista lähivuosina. Supistaminen
tulee nykyarvioiden perusteella koskemaan sekä Lempyyn että
Sammalselän koulua.

Ehdotus

Koulutusjohtaja ehdottaa, että koulutuslautakunta päättää esittää omana
näkemyksenään kaupunginvaltuustolle, että
1) Lempyyn koulun uudisrakennus ei ole tarpeellinen n. 30-40 oppilaan
määrälle, koska muissa kouluissa on tarvittaessa tilaa myös Lempyyn
koulun oppilaille,
2) Lempyyn koulun toiminta voi jatkua niin kauan kuin nykyinen kiinteistö
täyttää terveellisen ja turvallisen koulun kriteerit, kuitenkin enintään
lukuvuoden 2024-2025 loppuun asti,
3) Sammalselän koulun kiinteistön kuntoon sekä päiväkotien kiinteistöjen
kuntoon ja varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen tilantarpeeseen liittyvien
suunnitelmien tekeminen aloitetaan mahdollisimman pian.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Osmo Kääriäinen teki
päätösehdotuksen kohtia 1 ja 2 koskevan vastaehdotuksen, jossa hän
esitti, että koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
Lempyyn koulun toiminta jatkuu nykymuodossaan. Samalla lautakunta
esittää, että kaupunginvaltuusto päättää varata määrärahan vuoden 2021
talousarvioon uuden puurakenteisen, terveellisen ja turvallisen koulun
rakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen aloittamiseen. Markku Sato
kannatti esitystä.
Koska oli esitetty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus,
puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä
siten, että ne, jotka kannattavat koulutusjohtajan tekemää pohjaehdotusta,
vastaavat jaa, ja ne, jotka kannattavat Osmo Kääriäisen tekemää
vastaehdotusta, vastaavat ei. Äänestystapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä koulutusjohtajan pohjaehdotus sai 4 ääntä ja
Osmo Kääriäisen tekemä vastaehdotus sai 3 ääntä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka perusteella
koulutusjohtajan tekemä pohjaesitys tuli koulutuslautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 307
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Koulutuspalvelut ovat järjestäneet kuntalaiskuulemisen ja lapsivaikutusten
arvioinnin ennen varsinaista kouluverkostoon liittyvää päätöstään.
Kuntalaisten ja lasten kuulemisen tuloksia esiteltiin ja niistä keskusteltiin
laajasti lautakunnan kokouksessa marraskuussa 2020.
Kuntalaiskuulemisessa esiin tulleista toiveista ja mielipiteistä huolimatta
kouluverkoston supistaminen nähtiin ajankohtaisena toimenpiteenä
lähivuosina. Kouluverkoston supistaminen tulisi tehtyjen arvioiden
perusteella koskemaan sekä Lempyyn että Sammalselän koulua.
Vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä koulutuslautakunta on
päättänyt 9.11.2021 § 62 esittää Lempyyn koulun lakkauttamista 1.8.2022
alkaen. Koulutuspalvelujen verkoston supistamispäätöstä on perusteltu
mm. Suonenjoen oppilasmäärän vähenemisellä. Marraskuussa 2021
tehdyt väestötietoihin pohjautuvat oppilasennusteet ovat liitteenä.

Talouden tasapainottamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 21.12.2020
tekemä yksimielinen päätös, Suonenjoen kaupungin kestävän
kuntatalouden pitkäntähtäimen suunnitelmasta vuosille 2021-2025, missä
on linjattu, että:
- Alenevan oppilasmäärän myötä henkilöstömäärän sopeuttaminen
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Vuoteen 2025
mennessä yhteensä noin 10 henkilötyövuotta.
- Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteverkoston
sopeuttaminen alenevaan oppilas- ja henkilöstömäärään nähden.
Kouluverkoston pitkäntähtäimen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen
näkökulmasta koulutuspalvelujen johtavat viranhaltijat ovat tuoneet esiin
laskelmat, että nykyisellä oppilasmäärällä kaikki kaupungin alakoulut on
mahdollista saattaa kolmi-sarjaiseksi alakouluksi Yhtenäiskoululle. Liite.
Tässä ratkaisussa ryhmäkoot pysyvät varsin maltillisina.
Koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti Metsolan päiväkoti siirretään
myös Yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2022 alkaen. Tilaratkaisun
vakiinnuttaminen ja mahdollisen muutostilan arvioiminen kaikkien
alakoulujen osalta edellyttää tarvittaessa pientä porrastusta ja opetuksen
uudelleen sijoittelua koulukeskuksen osalta.
Vuonna 2019 laaditun Kuntamaiseman selvityksen mukaan
oppilaskohtaiset kustannukset ovat Suonenjoella jo keskitasoa
korkeammat. Selvityksenkin perusteella kustannuksia voidaan
merkittävästi pienentää vain henkilöstöä vähentämällä ja kiinteistökuluja
karsimalla. Nykyisellään Suonenjoen oppilaskohtaiset kustannukset noin
1.000 euroa / oppilas korkeammat kuin valtakunnan keskiarvo. Liite.
Talouden näkökulmasta perusopetuksen siirto Yhtenäiskoululle tuo
käyttötalouteen jopa yli 500.000 euron vuosittaisen kulurakenteen
kevennyksen. Liite. Nykyisten rakenteiden ja seinien ylläpidon sijaan
talouden painopiste siirtyy opetukseen ja oppimisympäristön edelleen
kehittämiseen. Nyt esitettävä ratkaisu tasaa oppilaskohtaisen
kustannusrakenteen muutosta lähemmäs valtakunnan keskiarvoa.
Investointien osalta koulujen yhdistäminen siirtää jopa yli 5 milj. euron
suuruiset kuluvalla valtuustokaudelle päätettäväksi tulevat peruskorjaus /
kiinteistö paineet pois Lempyyn ja Sammalselän osalta. Investointien
painopistettä voidaan kohdentaa varmuudelle tuleville vuosille
Yhtenäiskoulun perusparannukseen / korjaukseen, jotka ovat edessä jo
2030-luvun puolivälin jälkeen. Lisäksi varhaiskasvatusverkoston
tilaratkaisut hakevat muotoaan.
Kouluverkoston tiivistäminen mahdollistaa nykytilaa paremmin opetuksen
varmistamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaamisen
nyt ja tulevaisuudessa. Samalla mahdollistuu myös digi- ja sähköisten
oppimisympäristöjen parempi kehittäminen ja näin kaupunki takaa
tasapuoliset oppimisen mahdollisuudet kaikille alakouluikäisille
Suonenjoella. Ratkaisulla myös tuetaan opetusta tukevien palvelujen (mm.
kuraattori, kouluterveys) tasapuolinen saatavuus ja varmistetaan myös
mm. erityistätukea tarvitsevien oppilaiden palvelujen saavutettavuus.
Suonenjoen kaupungin hallintosäännön mukaisesti (§ 9) valtuusto päättää
perusopetus- ja lukioverkostosta.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää edelleen
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto tekee seuraavat sitovat
perusopetusverkoston päätökset:

1. valtuusto lakkauttaa koulutuslautakunnan 9.11.2021 § 62
päätösesityksen mukaisesti Lempyyn koulun 1.8.2022 alkaen sekä
2. valtuusto lakkauttaa Sammalselän ja Iisveden koulut viimeistään
1.8.2023 alkaen niin, että tilaratkaisut saatetaan Yhtenäiskoulun osalta
kuntoon kesään 2023 mennessä.
3. Velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden ja vanhempien informointia tulevaan
muutokseen liittyen.
Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pauliina Kovanen, 1.
varapuheenjohtaja Pia Pentikäinen ja kaupunginhallituksen jäsen Timo
Lahtinen jäsen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi esteellisenä (intressijäävi, perhepiiriin kuuluva läheinen
käsiteltävässä koulussa) klo 17.27.
Pauliina Kovasen varajäsen Leena Tuppura, Pia Pentikäisen varajäsen
Raili Pellinen ja Timo Lahtisen varajäsen Markku Sato saapuivat
kokoukseen klo 17.27 ja osallistuivat asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon.
Puheenjohtajana asian käsittelyn aikana toimi kaupunginhallituksen 2.
varapuheenjohtaja Minna Rossi.
Korjattiin teknisenä korjauksena esittelytekstin kohdan ” Talouden
tasapainottamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 21.12.2021 tekemä
yksimielinen päätös” päivämäärä muotoon ”21.12.2020”.
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Ruotsalainen poistui
kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.48.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Juha
Huttunen esitti ja Tapani Mannila kannatti esitystä:
kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
tekee seuraavat sitovat perusopetusverkoston päätökset:
1) aloitetaan Lempyyn koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Lempyyn koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen,
2) aloitetaan Sammalselän koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Sammalselän koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen.
3) Iisveden koulun osalta kouluverkkoa/lakkauttamistarvetta valtuusto
tarkastelee uudelleen 2027.
4) velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden, vanhempien ja henkilöstön informointia
tulevaan muutokseen liittyen
5) velvoittaa koulutuspalvelut ottamaan tarkasteluun mukaan myös
varhaiskasvatusyksiköt.
Kaupunginhallituksen varajäsen Markku Sato esitti ja Hanna Luukkonen
kannatti esitystä:
kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
tekee seuraavat sitovat perusopetusverkoston päätökset:
1) Lempyyn koulu saa jatkaa toistaiseksi
2) Iisveden koulu saa jatkaa toistaiseksi ja Sammalselän koulun
oppilasmääriä ja koulun kuntoa tarkasteltuaan vuosien 2024-2025 välisenä
aikana

3) kohta kolme poistetaan kokonaisuudessaan.
Koska keskustelun kuluessa oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeavat
kannatetut ehdotukset, niin puheenjohtaja totesi, että asian ratkaisemiseksi
on suoritettava äänestykset.
Puheenjohtaja esitti, että äänestykset suoritetaan niin, että ensin
vastakkain ovat Juha Huttusen ja Markku Sadon tekemät esitykset ja sen
jälkeen vastakkain on kaupunginhallituksen pohjaehdotus ja ensimmäisen
äänestyksen voittanut esitys.
Hyväksyttiin äänestystapa ja äänestysjärjestys.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne,
jotka kannattavat Juha Huttusen tekemää päätösehdotusta, vastaavat JAA
ja ne, jotka kannattavat Markku Sadon tekemää esitystä, vastaavat EI.
Äänestystapa- ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Juha Huttusen tekemää esitystä
kannatti viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä ja Markku Sadon tekemää
esitystä kannatti neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja ilmoitti Juha Huttusen
tekemän pohjaehdotuksen tulleen kaupunginjohtajan ehdotuksen
vastaesitykseksi.
Puheenjohtaja esitti, että seuraava äänestys suoritetaan
nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat
kaupunginjohtajan tekemää päätösehdotusta, vastaavat JAA ja ne, jotka
kannattavat Juha Huttusen tekemää esitystä, vastaavat EI.
Äänestystapa- ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan tekemää
päätösehdotusta ei kannatettu ja Juha Huttusen tekemää esitystä kannatti
yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja ilmoitti Juha Huttusen
tekemän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.
Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn.
Varajäsenet Leena Tuppura, Raili Pellinen ja Markku Sato poistuivat
kokouksesta klo 18.47.
Pauliina Kovanen, Pia Pentikäinen ja Timo Lahtinen palasi takaisin
kokoukseen klo 18.47.
Asiasta käydyt nimenhuutoäänestykset kirjataan erillisiin
äänestyspöytäkirjoihin, joka ovat kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjan
liitteenä.
Kaupunginvaltuusto 20.12.2021 § 97

Ehdotus

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
tekee seuraavat sitovat perusopetusverkoston päätökset:

1) aloitetaan Lempyyn koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Lempyyn koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen,
2) aloitetaan Sammalselän koulun lakkauttamisen valmistelu, siten, että
Sammalselän koulu lakkautetaan 1.8.2025 alkaen.
3) Iisveden koulun osalta kouluverkkoa/lakkauttamistarvetta valtuusto
tarkastelee uudelleen 2027.
4) velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden, vanhempien ja henkilöstön informointia
tulevaan muutokseen liittyen
5) velvoittaa koulutuspalvelut ottamaan tarkasteluun mukaan myös
varhaiskasvatusyksiköt.
Päätös

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Osmo Timo Lahtinen
esitti ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Olavi Ruotsalainen
kannatti esitystä:
1. Lempyyn koulu saa jatkaa toistaiseksi
2. Sammalselän koulun oppilasmääriä ja koulun kuntoa tarkastellaan
vuosien 2024-2025 välisenä aikana
3. kohta kolme poistetaan kokonaisuudessaan
4. velvoittaa koulutuspalvelut jatkamaan kouluverkon supistamisen
toimeenpanoa sekä oppilaiden vanhempien ja henkilöstön informointia
tulevaan muutokseen liittyen
5. velvoittaa koulutuspalvelut ottamaan tarkasteluun mukaan myös
varhaiskasvatusyksiköt.
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa valtuutettu Osmo Kääriäinen esitti
asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että kouluverkostoa
koskevassa päätöksen teossa kuullaan eri osapuolia. Tarkasteluun otetaan
mukaan myös varhaiskasvatusverkoston tarkastelu. Valtuutettu Hanna
Luukkonen kannatti Osmo Kääriäisen tekemää ehdotusta.
Koska asian käsittelyn aikana esitettiin asian palauttamista valmisteluun,
ennen asian käsittelyn jatkamista tehtiin ehdotuksesta päätös. Suoritettiin
nimenhuutoäänestys siitä, jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko
asia uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja
siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, vastaavat JAA
ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun,
vastaavat EI.
Äänestystapa- ja äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamista
kannatti seitsemän (7) valtuutettua ja asian palauttamista uudelleen
valmisteluun kannatti 20 valtuutettua.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja ilmoitti,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn.
Kokous keskeytettiin klo 20.36-20.46.
Asiasta käyty nimenhuutoäänestys kirjataan erilliseen
äänestyspöytäkirjaan, joka on kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjan
liitteenä.

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 27
176/12.00.00/2020
Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403
Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 20.12.2021 palauttaa
perusopetusverkoston sopeuttamisen uudelleen valmisteltavaksi siten, että
kouluverkostoa koskevassa päätöksenteossa kuullaan eri osapuolia ja
tarkasteluun otetaan mukaan myös varhaiskasvatusverkoston tarkastelu.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.1.2022 todennut, että
Kouluverkoston supistamisen osalta kaupunginhallitus tulee antamaan
tarkemmat ohjeet uudelleen valmistelusta helmikuun 2022 kokouksessaan.
Kouluverkkosuunnitelmassa tai -selvityksessä tarkastellaan yleisesti muun
muassa seuraavia seikkoja:
-

kunnan taloudellinen tilanne ja sen kehitys
koulutoimen käyttötalous ja investoinnit
kuvaus nykyisestä kouluverkosta
nykyisten koulutilojen kunto ja tilojen käyttö muuhun kuin
opetustarkoitukseen
pedagogiset seikat
lähikoulun osoittamismenettely
koulukuljetukset
oppilashuoltopalvelut
oppilasennusteet kunnan alueella ja oppilaaksiottoalueittain
kuntarajat ylittävä yhteistyö
henkilöstösuunnitelma opettajien ja muun koulun henkilökunnan
osalta
esitys perusopetuspalvelujen uudesta järjestämisestä
esitys uudesta kouluverkosta ja oppilaiden lähikoulujärjestelyistä
esitys henkilöstön sijoittamisesta
arviointi päätösehdotusten vaikutuksista, muun muassa lapsiin
kohdistuvista vaikutuksista

Nyt uudelleen valmisteluun palautetussa asiassa on syytä ottaa mukaa
valtuuston linjauksen mukaisesti koko koulu- ja varhaiskasvatusverkko.
Asian uudelleen valmistelu on syytä jakaa kolmeen kokonaisuuteen.
1.
2.
3.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtävään selvitysosaan ja
aikaisempien selvitysten täydentämiseen sekä tarvittavilta osin
tietojen päivittämiseen.
Toisessa vaiheessa tehtävään vaikutusmahdollisuuksien
varaamisen ja osallistamiseen.
Kolmannessa vaiheessa tehtävään päätöksentekomenettelyyn,
missä tehdään esitykset mm. verkoston uudelleen järjestämisestä
sekä oppilaiden ja henkilöstön sijoittamisesta.

Tavoitteena on saattaa koko prosessi valtuuston päätettäväksi kesäkuun
2022 kokoukseen.
Asian uudelleen valmisteluun nimetään työryhmä, jonka nimeämisestä
päättää hallintosäännön mukaisesti kaupunginjohtaja. Työryhmä tulee
vastaamaan muun muassa tarpeellisten tietojen kokoamisesta,
vaikutusmahdollisuuksien arvioimisesta ja käytännön toteuttamisesta,

selvitystyön tiedottamisesta sekä valmistelun saattamisesta
päätöksentekomenettelyyn.
Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää valtuuston
tekemän asian uudelleen palauttamisen mukaisesti aloittaa
koulutuspalveluiden palveluverkkoselvityksen. Selvityksen toteuttamiseen
nimetään työryhmä, johon nimetään neljä (4) vakituista jäsentä.
Viranhaltijoista työryhmään esitetään nimettäväksi koulutusjohtaja ja
henkilöstöpäällikkö. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaksi
luottamushenkilöä nimettäväksi työryhmään. Työryhmä voi tarvittavilta osin
kutsua työryhmään myös muita asian valmistelun etenemisen kannalta
tarvittavia asiantuntijoita.
Työryhmän nimeämisestä tekee päätöksen hallintosäännön mukaisesti
kaupunginjohtaja. Palveluverkoston selvitykselle varataan aikaa kuluva
kevät. Tavoitteena on saattaa asia selvityksen laatimisen ja
vaikutusmahdollisuuksien varaamisen jälkeen päätöksentekomenettelyyn
niin, että päätös palveluverkoston uudelleen järjestämisestä voidaan
valmistella kesäkuun valtuustoon 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Selvityksen toteuttavaan työryhmään nimettiin koulutusjohtaja ja
henkilöstöpäällikkö sekä luottamushenkilöistä Pauliina Kovanen ja Timo
Lahtinen.

