Suomenniemen aluejohtokunta 14.5.2018 Liite 1 § 40
Suomenniemen aluejohtokunta

Muistio

14.5.2018

Asukkaiden kuulemistilaisuus
Aika

Maanantaina 14.5.2018 klo 18-20

Paikka

Kahvila-Ravintola Salmenranta

Läsnä

20 osallistujaa, liitteenä osallistujalista
Kaupunkirakenneselvityksestä kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa:
Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, Mikkelin kaupunki
Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen, Mikkelin kaupunki

1. Tilaisuuden avaus
Aluejohtokunnan puheenjohtaja Antti Pakarinen avasi tilaisuuden ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi tutustumaan ja keskustelemaan Mikkelin kaupunkirakenneselvityksestä.
2. Kaupunkirakenneselvitys
Rakenneselvityksen työryhmän puheenjohtaja Taina Harmoinen esitteli valmistuneen kaupunkirakenneselvityksen (https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wpcontent/uploads/2018/05/Kaupunkirakenneselvitysesitys.pdf)
Palvelurakenteen muutoksilla tavoitellaan merkittävää taloudellista säästöä toiminnan tehostumisen myötä. Selvityksen esityksillä tavoitellaan toimivia palveluja terveissä ja turvallisissa toimitiloissa. Esitykset perustuvat tilatarpeeseen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallisuuden näkökulmasta, väestöennusteiden ja oppilasmääräennusteiden pohjalta.
Selvityksessä todetaan Suomenniemen osalta seuraavaa:
Eteläinen alue 2/Ristiina ja Suomenniemi
• Ristiinan yhtenäiskoulu 438 oppilasta, ennuste 2023-24 378 oppilasta
• Suomenniemen alakoulu 25 oppilasta, ennuste 2023-24 17 oppilasta
• Suomenniemellä on käynnissä elinvoimahanke, jonka toteutumista seurataan.
TOIMENPIDE:
• Keskitetään Suomenniemen Kilikello-päiväkotiin alkuopetuksen 1-3-luokat, ja ohjataan
alueen 4-6-luokkalaiset Ristiinan yhtenäiskouluun, järjestely toteutetaan 8/2020
alkaen.
• Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tiloiksi valitaan koulu, jonka tiloissa ja pihaalueessa
tulee huomioida lasten ikäjakauma 1-8-vuotiaat, päiväkotikiinteistöstä luovutaan.
Päivähoitoyksiköiden sijoittuminen alueille/koulupolku
Suomenniemen koulu (0-6-vuotiaat 27)
• Kilikello, Suomenniemen päiväkoti (13)
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Toimenpiteiden aikataulutus
Päiväkodit
1. Suomenniemen päiväkoti ja alkuopetuksen luokat 0-3 Suomenniemen koululle
8/2020 – päiväkoti vapautuu - muutostyöt koululla, 150 000 €
Eteläinen alue 2 Ristiina-Suomenniemi -erillinen selvitys mm. kustannussäästöistä
tulossa mikkeli.fi –sivuille.
Kaupunginvaltuusto käsittelee työryhmän esittämää kokonaispakettia 18.6.2018 pidettävässä
kokouksessa. Kustakin selvityksessä esitetystä toimenpiteestä tarvitaan vielä oma, erillinen
päätös.
3. Osallistujien kommentit/kysymykset à kaupungin edustajien vastaukset
· Seniorikortin muuttaminen eläkeläiskortiksi
Ei hyödytä keskustan ulkopuolella asuvia eläkeläisiä, kuten suomenniemeläisiä, koska
matkat palveluihin pitkät, ei joukkoliikennettä
è Yhdistettävä uimahalli- ja kuntosalikäynnit muuhun asiointiin, joukkoliikennepalvelutarjontaa tarkastellaan
·

Koulun resurssit jatkossa?
è Opettaja, lastentarhaopettaja, koulunkäyntiohjaaja

·

Eteneminen asiassa: päätetäänkö ensin ja vasta sitten suunnitellaan vai suunnitellaanko
ensin ja sitten tehdään päätös?
è Suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttaa mm. tilinpäätöstiedot sekä alueen kehittämishanke ja kehittyminen, mm. lasten määrä.

·

Koulukuljetuksessa olevat oppilaat, päästäänkö selvityksessä asetettuun aikatavoitteeseen,
entä kustannukset?
è Selvityksessä käytetty kuljetusten osalta keskiarvokustannusta, joudutaan tarkastelemaan tarkemmin. Tavoitteena joustavuus ja lapsiystävällisyys, mutta kyytejä joudutaan
kuljetuspalvelujen tarjoajan vähäisyydestä johtuen yhdistelemään.

·

Laskennallinen säästö vain 12.000 €, kuitenkin todellinen vaikutus alueen elinvoimaisuuteen on suuri. Aikaisempi muutos 3 opettajasta 2 opettajaan ei tuonut säästöä. Millä toimilla
koulu voisi säilyä Suomenniemellä?
è Säästö ei tule opetuksesta, vaan kiinteistöjä vähentämällä.

·

Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus jatkossa? Päiväkotia on vasta remontoitu 150 000
eurolla ja nyt siitä ollaan luopumassa?
è Uusien koulujen suunniteltu käyttöikä 20-30 vuotta, hukkainvestointeja pyritään välttämään.

·

Koulun säilyminen suhteessa kuljetuskustannuksiin, ovatko kilpailutetut koulukyydit oikeasti
edullisia? Kouluunlähtö esim. Laamalansaaresta kotoa klo 6.30, kuljetus koululla klo 7.30,
koulu alkaa klo 8 – aikataulut suunniteltava jatkossa tarkoin, jotta koulupäivät eivät pitene
è ei selkeää vastausta

·

Missä on suunnittelun pitkäjänteisyys? Lähtikö selvitystyö kriisikuntapelosta vai onko kyseessä kehitysprojekti? Voivatko pienet koulut olla myös vahvuus? Mikä on kaupungin
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markkinointivastuu vahvuuksista? Koulun loppuminen ei houkuttele lapsiperheitä muuttamaan.
è Tälle vuodelle tehty alijäämäinen talousarvio, tavoitteena saada 3 vuoden aikana ylijäämäinen tulos. Kasvatus ja opetus on kaupungin suurin hallinnon ala, siksi kokonaisvaikutus ja käytännön hyödyt parhaimmat. Suunnittelussa on näkökulmina ollut talous,
ei-terveet koulukiinteistöt sekä uudet oppimisympäristöt. Vastuu oman alueen markkinoinnista aluejohtokunnallakin.
·

Erityisopetuksen mahdollisesti kasvavat kulut, onko huomioitu suunnitelmassa?
è erityisopetuksen kulut eivät tule kasvamaan

·

Tyhjilleen jäävien kiinteistöjen ylläpitokulut? Mistä ne jatkossa katetaan? Kiinteistöjä myyminen tai vuokraaminen on haasteellista
è Jos kaupungilla ei ole tiloille käyttöä, pyritään niistä luopumaan.

·

Kuten Vanhala, Rämälä, Olkkola – toiveena on myös Suomenniemen tilanteen tarkastelun
siirtäminen vuoteen 2022. Suomenniemellä on menossa elinvoimahanke, valokuituhanke
sekä aluejohtokunnan omat hankkeet. Onko vielä mahdollisuus koulun säilymiseen ja jopa
koulun kehittämiseen, mitä asioita tullaan tarkastelemaan päätöstä tehdessä?
è tarkempia tarkastelukriteerejä ei ole määritelty

·

Aluejohtokunta tekee lausunnon selvitykseen, vaikka virallista lausuntapyyntöä ei ole tullut.
Jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus jättää mielipiteensä kaupunkirakenneselvityksestä kaupungin www-sivuilla www.mikkeli.fi/uutiset/vastaa-kyselyynkaupunkirakenneselvityksesta

·

Alueen eri toimijoiden keskinäisen tiedottamisen tärkeys korostuu

