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1. Kouluverkon taustaa 

Edellinen Ikaalisten kaupungin kouluverkkotyö tehtiin vuonna 2015. Silloin päätettiin 

Mansoniemen (21 oppilasta) ja Riitialan (15 oppilasta) koulujen lakkauttamisesta. Koulujen 

oppilaat siirtyivät opiskelemaan Tevaniemen ja Kilvakkalan aluekouluille. Tätä edeltävä 

koulun lakkauttaminen tapahtui vuonna 2007, jolloin erityiskouluna toiminut Hakumäen 

koulu (12 oppilasta) yhdistettiin silloiseen Keskustan kouluun. Vuonna 2005 Kovelahden 

koulu (23 oppilasta) ja vuonna 2002 Lahdenpohjan koulu lakkautettiin (20 oppilasta).  

Kuvio 1: Perusopetuksen yksiköt, oppilasmäärä ja oppilasmääräkeskiarvo/yksikkö (lähde: 

Vipunen.fi) 

Kuviossa 1 kuvattu vasemmalla oppilasmäärä ja oikealla oppilasmääräkeskiarvo/yksikkö. 

Koulujen määrän vähentymishetki on kuvattu vuositasolla vihreällä pylväällä.  

Kuvio 2: Ikaalisten kaupungin toiminnallisten käyttömenojen yksikköhinta 

perusopetuksessa. (lähde: Opetushallituksen tietopalvelu, vos.oph.fi) 
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Kuviossa 2 on kuvattu toiminnallisten käyttömenojen yksikköhinta Ikaalisten kaupungin 

perusopetuksessa. Tilasto on otettu opetushallinnon tilastopalvelusta. Se näyttää menojen 

kehityksen oppilaskohtaisten käyttömenojen sekä muiden menojen(vasen y-akseli) ja 

palkkakulujen osalta (oikea y-akseli).  

Perusopetuksen oppilasmäärä on 2000-luvun alussa ollut lähellä 1000 oppilasta. 

Oppilasmääräkehitys on ollut laskeva. Vuonna 2001 oppilaita oli 865 ja kouluja Ikaalisten 

alueella 10. Vuonna 2010 kouluja oli 7 ja oppilaita 674. Vuonna 2017 kouluja oli 5 ja 

oppilaita 673. 2010-luvulla oppilaiden määrä ei ole merkittävästi pudonnut. 

Sivistyksen tilinpäätösten tarkastelu vuosina 2010-2018 osoittaa kustannusten pienentyneen. 

Tähän vaikuttavat sekä laskeneet menot että kasvaneet tulot. Kokonaisnettokustannuskehitys 

näkyy alla olevissa kuvioissa 3 ja 4. 

Kuvio 3: Sivistysosaston nettokustannukset TP 2010-2018 (lähde: Ikaalisten kaupungin 

tilinpäätökset) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Perusopetuksen kustannusten kehitys tilinpäätökset 2010-2018 (lähde: Ikaalisten 

kaupungin tilinpäätökset) 
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Kokonaisuudessa perusopetuksen ja koko sivistyksen kulurakennetta tilinpäätöslukujen 

suhteen tarkastellessa, voidaan todeta kulujen kasvun taittuneen vuoden 2015 jälkeen. 

Nettokustannusten vähenemiseen vaikuttavat osaltaan tulojen kasvaminen ja menojen 

väheneminen. Suurtuotejako on ollut voimassa vuodesta 2016, ja mm. ravinto- sekä 

siivouspalveluiden sekä ict-kulujen budjetoinnin muutokset sekä kilpailukykysopimus ovat 

vaikuttaneet osaltaan palvelurakenteen muutoksen ohella kustannuksia vähentävään 

kehitykseen.  

Ikaalisten kaupungin asukasmäärä on ollut 2000-luvun alussa 7744, viimeisimmän 

(toukokuu -19) asukasmäärän ollessa 6986. Väkimäärän vähetessä huomioitavaa on myös 

taloudellisen huoltosuhteen (kuinka monta työikäistä on suhteessa ei-työikäisiin, eli alle 15 -

vuotiaisiin ja yli 65-vuotiaisiin ja ei työssäkäyviin) kasvaminen. Samalla taajama-asteen 

kasvu on seurannut maltillisesti valtakunnallista trendiä.  

 

Kuva 1: Taajama-aste Ikaalisissa 1987-2018. Taajamia ovat keskusta ja Kilvakkalan 

keskusta (lähde: Tilastokeskus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on vähentynyt asukasluvun vähenemisen myötä. Jyrkintä 

lasku on ollut 2000-2010, jonka jälkeen lasku on käytännössä pysähtynyt. 
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Kuva 2: Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä 1987-2018 prosentteina (lähde: Tilastokeskus) 

 

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut ja kasvu jyrkentynyt 2010 luvulla. 

Kuva 3: Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä 1987-2018 prosentteina (lähde: Tilastokeskus) 
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Työikäisen väestön osuuden väheneminen on alkanut 2010 luvun alusta ja vähentynyt 

merkittävästi 2010 luvulla. 

 

Kuva 4: 15-64-vuotiaiden osuus väestöstä 1987-2018 prosentteina (lähde: Tilastokeskus) 

 

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta 

työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti: 

Kuva 5: Taloudellinen huoltosuhde 1987-2018 (lähde: Tilastokeskus) 
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Ikaalisten kaupungin asukasmäärät ikäryhmiin jakautuen havainnollistavat väestön sijoittumista 

kaupungin alueelle. 

Kuva 6: Ikaalisten kaupungin asukasmäärät eri osa-alueilla (lähde: Tekninen toimisto) 

 

 

 

2. Selvityksen eteneminen ja työryhmän tavoitteet työskentelylle 

Talousarvio 2019:n suunnittelussa sivistystoimen budjetin tavoitteeksi asetettiin 4,4% 

säästö, joka perusopetuksen suurtuotteen osalta tarkoitti noin 265 000€:n säästövaatimusta. 

Sivistyslautakunta esitti talousarviossa kouluverkkoselvityksen tekemistä, johtuen 

säästötarpeen suuruudesta. Valtuusto hyväksyi talousarvion 3.12.2018 kokouksessa 

kohdassa §42. Kaupunginhallitus nimesi kouluverkkotyöryhmän kokouksessaan 11.2.2019 

§20. Ryhmään nimettiin Mika Hirvijoki, Tapio Tienari, Aimo Jyräkoski, Anne Mäkelä, 

Hanna Saraketo, Johanna Ylihaveri, Jani Kivelä sekä sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti ja 

koulutoimistonhoitaja Elisa Rajasalo.  

Kouluverkkotyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jani Kivelä ja sihteeriksi Tapio Ala-

Rautalahti. Ryhmä kokoontui keväällä 2019 neljä kertaa: 4.3., 1.4, 6.5 ja 3.6. Syksyllä 2019 

ryhmä kokoontui viisi kertaa: 12.8., 3.9., 10.9., 19.9 ja 25.9. Kokouksissa kuultiin 

asiantuntijoita, mm. varhaiskasvatuksen päällikkö Mari Takkista varhaiskasvatuksen 

järjestämisestä, rakennuspäällikkö Jari Kohtanen toimitti selvityksen kiinteistöjen kunnosta, 

aluekoulujen koulunjohtajat ovat kommentoineet työtä sen edetessä.  
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Kouluverkkoselvityksen peruslähtökohtana on vähintään kahden alakoulun malli. 

Perusopetuslain mukaan päivässä koulumatka saa kestää alle 13-vuotiailla oppilailla 

korkeintaan 2,5 tuntia. Tämä ohjaa kouluverkkosuunnittelua siten, ettei perusopetuksen 

järjestäminen keskitetysti yhdessä koulussa toteudu koulukuljetusten järjestämisen 

tarkoituksenmukaisuuden vuoksi. Tästä syystä kouluverkkoratkaisussa tarkastelun 

lähtökohtana on vähintään kahden yksikön säilyttäminen Kyrösjärven molemmin puolin. 

Kilvakkalan koulun oppilasmäärä ja kustannustehokkuus taas puoltavat yksikön toiminnan 

jatkumista toistaiseksi. Oppilasmääräkehityksen jatkuessa seuraavan viiden vuoden aikana 

samanlaisena tulee tilannetta tarkastaa uudelleen.    

Luhalahden koulun osalta työryhmä pyysi selvityksen opetuksen 

järjestämismahdollisuudesta Viljakkalassa Ylöjärven yksikössä. Ylöjärven kaupungin 

kanssa on käyty keskustelu järjestämismahdollisuudesta 29.5. ja 10.9. Käytännössä 

järjestäminen vaatii erillisen sopimuksen mm. kustannusten jaosta. Sopimus on 

vapaaehtoinen. Tästä syystä tulee huomioida myös vaihtoehto, jossa oppilaat ohjautuisivat 

koulun lakkauttamisen jälkeen kokonaan Tevaniemen kouluun. 

Työryhmä päätti toteuttaa myös lapsivaikutusten arvion, joka on oheismateriaalina. Lisäksi 

oppilaat ovat saaneet kevään 2019 aikana tehdä eri yksiköissä työn, jossa nostetaan esille 

oppilaiden mielestä tärkeimpiä asioita kouluympäristössä. Lisäksi työryhmä on käsitellyt eri 

yksiköiden lukuvuoden 2018-2019 oppilaskyselyitä, hyvinvointikyselyitä sekä huoltajien 

arviointikyselyä. Luhalahden koulun osalta huoltajakyselyssä oli lisäksi erillinen kohta 

koskien kouluverkkotyötä ja mahdollista Luhalahden koulun liittämistä Tevaniemeen. 

Tämä raportti vastaa työryhmä asettamiin tavoitteisiin mahdollisimman kattavasta 

selvityksestä. 

 

2.1. Osallistaminen kouluverkkotyöhön 

Kouluverkkotyön osalta ensimmäinen kannanotto tuli UutisOivaan jo 13.12.2018, lehdessä 

kouluverkon käsittelystä on julkaistu kaksi uutista 7.2.2019. Kouluverkkoselvityksestä on 

ollut toinen juttu 11.4.2019, jolloin on avattu työryhmän aikataulua tarkemmin. 14.2.2019 

julkaistiin paikallislehdessä työryhmän jäsenten nimet. Työryhmä päätti kokouksessaan 

4.3.2019 avata ”Usein kysytyt kysymykset” -palautteen kouluverkkoon liittyen. Kysely on 

ollut avoinna 1.4.2019 alkaen Ikaalisten kaupungin nettivisuilla. Sieltä esille nousseisiin 

kysymyksiin liittyen sivistysjohtaja on laatinut tiedotteen, joka julkaistiin UutisOivassa 

6.6.2019.  Lisäksi kouluverkkotyöryhmä on käsitellyt palautteita kokouksissaan osana 

kouluverkkotyötä.  

Kaupunginjohtaja Kari Tolonen vastaanotti adressin Luhalahden koulun säilyttämisen 

puolesta 3.3.2019 Kouluverkkotyöryhmä merkitsi adressin tiedoksi kokouksessaan 

4.3.2019. Adressissa oli 734 allekirjoitusta ja se on tämän selvityksen oheismateriaalina.  

Alakouluissa on kevään 2019 aikana toteutettu oppilaille suunnattu kysely siitä, mikä 

oppilaiden mielestä on koulussa tärkeää. Tuloksista nousi esille erityisesti koulukaverit, 

opettajat sekä erilaiset oppimismenetelmät ja liikkuminen. Lisäksi oppilaat vastaavat 

vuosittaiseen hyvinvointikyselyyn sekä huoltajat lukuvuoden arviointikyselyyn. Luhalahden 
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koulun osalta huoltajakyselyssä oli lisäksi erillinen kohta koskien kouluverkkotyötä ja 

mahdollista Luhalahden koulun liittämistä Tevaniemeen. 

Työryhmä jalkautui Luhalahteen Huopion markkinoille 3.8. keskustelemaan 

kouluverkkotyöstä. Päivän aikana pisteellä vieraili noin 20 henkilöä. Yleisimmin 

keskusteluissa nousi esiin huoli palveluiden saavutettavuudesta, koulupäivien pituudesta, 

resurssien tasapuolisesta jakautumisesta ja investointien tarpeesta.  

 

3. Nykyinen palveluverkko ja kustannukset 

Sivistysosaoston toimintakulut vuoden 2018 tilinpäätöksessä olivat 10 151t€. Toimintakate 

oli 8 902t€. Perusopetuksen osuus kustannuksista on n. 51 % ja varhaiskasvatuksen n. 29 %.    

Kuvio 5: Sivistysosaston toimintakulujen jakautuminen vuoden 2018 tilinpäätöksessä 

(lähde: Ikaalisten kaupungin tilinpäätös 2018) 

 

Perusopetusyksiköiden osalta kustannusrakenteeltaan isoin yksikkö on Ikaalisten 

yhteiskoulu. Kustannuksissa on huomioitu sekä sisäiset että ulkoiset kulut. 

Kuvio 7: Perusasteen koulujen toimintakate 2018 (lähde: Ikaalisten kaupungin tilinpäätös 

v.2018) 
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Oppilaskohtaisilta kustannuksiltaan korkein yksikkö on Luhalahden koulu. Luvuissa eivät 

ole mukana esiopetuksen oppilaat. 

 

Kuvio 7: Oppilaskohtaiset kustannukset v. 2018 (lähde: Ikaalisten kaupungin tilinpäätös v. 

2018, oppilasmäärän osalta MultiPrimus -oppilastietojärjestelmä) 

 

 

Oppilaskohtaisia kustannuksia vertailtaessa on huomioitava, että pienemmissä yksiköissä 

kustannustason vaihtelu on suurempi, mikäli oppilasmäärä muuttuu. 

Yhdysluokkamuotoisessa opetuksessa useamman vuosiluokan yhtäaikainen opetus vaatii 

opettajalta monipuolista pedagogista osaamista. Oppilasmäärän kasvua yhdysluokassa ei voi 

suoraan verrata yksittäisen vuosiluokan oppilasmäärän kasvuun. Käytännössä 

yhdysluokkaopetuksen luokkakoon kasvu lisää aiemmin tarvetta myös opetuksen 

lisäresursoinnille.   

Alla esimerkkinä, miten Luhalahden koulun oppilaskohtainen kustannus muuttuisi suhteessa 

oppilasmäärään, oletuksena että taloudellinen resursointi pysyy samana. Taulukossa ei ole 

huomioitu mahdollista opetuksen resursoinnin lisäämistä suhteessa oppilasmäärän kasvuun. 

Vertailulukuna on pidetty Luhalahden koulun vuoden 2018 tilinpäätöksen kustannuksia. 

Kuvio 8: Havainnollistava laskelma oppilaskohtaisen kustannuksen vertaamisesta 

oppilasmäärään Luhalahden koulussa. 
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KOULUJEN OPPILASENNUSTE 29.7.2019

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

VRK 37 45 33 50 33 48 48 43 34 41 38 22 Keskusta 246 257 255 256 247 252 226

Kilvakkala 19 14 18 26 28 23 17 11 15 12 11 9 Kilvakkala 145 137 138 132 117 98 75

Luhalahti 3 5 3 4 5 0 6 2 2 5 2 0 Luhalahti 26 25 22 24 22 17 17

Tevaniemi 8 15 8 10 16 7 5 11 11 7 12 5 Tevaniemi 69 72 68 67 69 58 51

Yhteensä 67 79 62 90 82 78 76 67 62 65 63 36 Yhteensä 486 491 483 479 455 425 369

Tarkemmin tarkasteltuna itäpuolen kouluverkkoa ja huomioiden keskeisimmät kustannukset 

(opetus ja ohjaushenkilökulut, koulukuljetuskustannukset, ruoka- ja 

siivouspalvelukustannukset sekä kiinteistökulut), saadaan suuntaa antava vertailu yksiköiden 

kustannuksista.  

Kuvio 9: Kustannusrakenne, Tevaniemen ja Luhalahden koulut (lähde: Ikaalisten kaupungin 

tilinpäätös 2017 ja 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Oppilasmäärät ja oppilasmäärien kehitys kouluittain 

 

Kuvio 10: Oppilasennusteen (pvm. 29.7.2019) mukainen oppilasmääräkehitys kouluittain. 

Tevaniemen, Kilvakkalan ja Luhalahden luvuissa on mukana esioppilaat. (lähde: 

Väestörekisteri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilasennusteiden (pvm 29.7.2019) mukaan tehdyn ennusteen ja perusopetusryhmien 

optimoinnin kehitystä kuvaa seuraava kaavio. Kaaviossa on otettu huomioon se, että 
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opetusryhmät toteutuisivat keskiarvoisesti 20-23 oppilaan kokoisina luokkina. Käytännössä 

ryhmäkokojen optimointi onnistuisi parhaiten yhden yksikön mallilla. Kaavio antaa 

kuitenkin suuntaa sille, miten oppilasmääräkehitys vaikuttaa, mikäli resursointi pysyy 

tulevaisuudessakin vuoden 2019-2020 tasolla. 

 

Taulukko 1: Koulujen oppilasennusteen perusteella ryhmäkokojen optimointi yksiköittäin 

(POR = perusopetusryhmä, jolla yleensä 1 opettaja): 

 

1-6.lk OPT POR 0.-6.lk VRK KILV TEVA LUHA YHT ERO

2019-2020 22 12 7 3 2 24 -2

2020-2021 21 12 7 3 2 24 -3

2021-2022 20 12 7 3 2 24 -4

2022-2023 20 12 7 3 2 24 -4

2023-2024 19 12 7 3 2 24 -5

2024-2025 18 12 7 3 2 24 -6

2025-2026 17 12 7 3 2 24 -7

2025-2026 16 12 7 3 2 24 -8

 

 

Valkean ruusun koulu (luvut sisältävät pienryhmäoppilaat). Esiopetus toteutetaan 

varhaiskasvatuksen yhteydessä, joten luvut eivät sisälly koulun oppilasmäärään. 

Taulukko 2: Valkean ruusun koulun oppilasennuste 

Valkean ruusun koulu 1 2 3 4 5 6

2019-2020 48 48 33 50 33 45 37 246

POR 2 2 2 2 2 2 2 12

24,0 24,0 16,5 25,0 16,5 22,5 18,5 20,5

2020-2021 43 48 48 33 50 33 45 257

POR 2 2 2 2 2 2 2 12

21,5 24,0 24,0 16,5 25,0 16,5 22,5 21,4

2021-2022 34 43 48 48 33 50 33 255

POR 2 2 2 2 2 2 2 12

17 21,5 24,0 24,0 16,5 25,0 16,5 21,3

2022-2023 41 34 43 48 48 33 50 256

POR 2 2 2 2 2 2 2 12

20,5 17,0 21,5 24,0 24,0 16,5 25,0 21,3

2023-2024 POR 38 41 34 43 48 48 33 247

2 2 2 2 2 2 2 12

19 20,5 17,0 21,5 24,0 24,0 16,5 20,6

2024-2025 POR 22 38 41 34 43 48 48 252

1 2 2 2 2 2 2 12

22 19,0 20,5 17,0 21,5 24,0 24,0 21,0  

 

Kilvakkalan koulun oppilasennusteeseen sisältyvät esioppilaat, sillä esiopetus annetaan 

koulun yhteydessä. 
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Taulukko 3: Kilvakkalan koulun oppilasennuste 

Kilvakkalan koulu eo 1 2 3 4 5 6

2019-2020 17 23 28 26 18 14 19 145

POR 1 1 2 1 1 1 1 8

17,0 23,0 14,0 26,0 18,0 14,0 19,0 16,4

2020-2021 11 17 23 28 26 18 14 137

POR 1 1 1 2 1 1 1 8

11 17,0 23,0 14,0 26,0 18,0 14,0 15,4

2021-2022 15 11 17 23 28 26 18 138

POR 1 1 1 1 2 1 1 8

15 11,0 17,0 23,0 14,0 26,0 18,0 15,5

2022-2023 12 15 11 17 23 28 26 132

POR 1 1 1 1 1 2 1 8

12 15,0 11,0 17,0 23,0 14,0 26,0 14,8

2023-2024POR 11 12 15 11 17 23 28 117

1 1 1 1 1 1 2 8

11 12,0 15,0 11,0 17,0 23,0 14,0 12,9

2024-2025POR 9 11 12 15 11 17 23 98

1 1 1 5

9 17,0 23,0 19,6

1

23,0

1

26,0  

 

 

Tevaniemen koulun oppilasennusteeseen sisältyvät esioppilaat, sillä esiopetus annetaan 

koulun yhteydessä. 

Taulukko 4: Tevaniemen koulun oppilasennuste 

Tevaniemen koulu 1 2 3 4 5 6

2019-2020 5 7 16 10 8 15 8 69

POR 1 4

5,0 16,0

2020-2021 11 5 7 16 10 8 15 72

POR 1 4

11 15,3

2021-2022 11 11 5 7 16 10 8 68

POR 1 4

11 14,3

2022-2023 7 11 11 5 7 16 10 67

POR 1 4

7 15,0

2023-2024POR 13 7 11 11 5 7 16 70

1 4

13 14,3

2024-2025POR 5 13 7 11 11 5 7 59

1 4

5 13,520,0 22,0 12,0

1 1 1

18,0 16,0 23,0

1 1 1

16,0 23,0 18,0

1 1 1

1 1 1

22,0 12,0 26,0

1 1 1

12,0 26,0 23,0

1

23,0

1 1

18,0 23,0

 

Luhalahden koulun oppilasennusteeseen sisältyvät esioppilaat, sillä esiopetus annetaan 

koulun yhteydessä. Oppilasmäärä on laskettu oppilaaksiottoalueen mukaan. 
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Taulukko 5: Luhalahden koulun oppilasennuste 

 

Luhalahden koulu eo 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk

2019-2020 5 0 6 5 3 6 3 28

POR 2

14

2020-2021 2 5 0 6 5 3 6 27

POR 2

13,5

2021-2022 2 2 5 0 6 5 3 23

POR 2

11,5

2022-2023 5 3 2 5 0 6 5 26

POR 2

13

2023-2024 POR 2 5 3 2 5 0 6 23

2

11,5

2024-2025 POR 0 3 5 3 2 5 0 18

2

9

2025-2026 POR 0 3 5 3 2 5

2

7,5

1

11,0

1

17,0

1 1

7,0 20,0

1 1

9,0 14,0

1 1

10,0 16,0

1 1

1 1

0 15,0

10,0 13,0

1 1

8,0 10,0

 

 

Yhdistelmä mahdollisesta Itä-Ikaalisten (Tevaniemi + Luhalahti) koulusta 

2020-2021 Tevaniemi 11 5 7 16 10 8 15

Luhalahti 2 5 0 6 5 3 6 POR = Perusopetusryhmä

Yht. 13 10 7 22 15 11 21 POR

Oppilaat

POR 1 1 1 5 POR/KA

POR koko 13 22 21 99 19,8

2021-2022 Tevaniemi 11 11 5 7 16 10 8

Luhalahti 3 2 5 0 6 5 3

Yht. 14 13 10 7 22 15 11 POR

Oppilaat

POR 1 4 POR/KA

POR koko 14 92 23

2022-2023 Tevaniemi 7 11 11 5 7 16 10

Luhalahti 5 3 2 5 0 6 5

Yht. 12 14 13 10 7 22 15 POR

Oppilaat

POR 1 1 1 5 POR/KA

POR koko 12 22 15 93 18,6

2023-2024 Tevaniemi 13 7 11 11 5 7 16

Luhalahti 3 5 3 2 6 0 6

Yht. 16 12 14 13 11 7 22 POR

Oppilaat

POR 1 1 1 5 POR/KA

POR koko 16 12 14 95 19

2024-2025 Tevaniemi 5 13 7 11 11 5 7

Luhalahti 0 3 5 3 2 6 0

Yht. 5 16 12 14 13 11 7 POR

Oppilaat

POR 1 1 5 POR/KA

POR koko 14 13 78 15,621 18

17 37 32

1

17

1 1

17 26

1 1 1

28 27 18

23 29 26

27 17 37

26 24 29

23 29 26

1 1

1

27

24 29

12
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5. Opetusresurssit, pedagogiikka ja oppilashuolto 

Opetusresurssien jakautuminen tapahtuu tuntikehyksen mukaisesti yksiköittäin. Koko 

perusopetuksen tuntikehys on 228 vuosiviikkotuntia. Se tarkoittaa opetuksen määrää, jonka 

oppilaat saavat käydessään koulua Ikaalisissa koko perusopetuksen ajan. Tuntimäärä ylittää 

minimin kuudella tunnilla. Alimman tuntimäärän nosto perustuu kuljetusten optimointiin. 

Tuntiresurssin jakautuminen yksiköittäin on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

Taulukko 6: Perusopetuksen tuntikehys 1.8.2018- (lähde: Ikaalisten kaupungin paikallinen 

opetussuunnitelma)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurssien jakautuminen eri yksiköihin tapahtuu vuosittain lautakunnan päätöksellä. 

Lukuvuoden aikana sivistysjohtaja voi täydentää päätöstä tarvittaessa olemassa olevien 

resurssien puitteissa. Sivistyslautakunta hyväksyi viimeisimmän tuntikehyksen kouluittain 

kokouksessaan 12.6.2019. 

Valkean ruusun koulun opetus tapahtuu avoimessa oppimisympäristössä, jossa koko 

vuosiluokka opiskelee yhdessä. Kilvakkalan koulun opetus tapahtuu vuosiluokittain 

yksisarjaisena. Tevaniemessä opetusta annetaan yhdysluokissa 1-2, 3-4 ja 5-6. Luhalahden 

opetus tapahtuu yhdysluokissa 0-2 ja 3-6. Yhdysluokkien opetuksen järjestämistä 

tarkennetaan vuosittaisessa lukuvuosisuunnitelmassa ja osa opetuksesta annetaan 

vuorolukuna siten, että 3-4 ja 5-6 luokat opiskelevat samassa tahdissa. 

Yhdysluokkaopetuksen lisäksi eroavaisuuksia on mm. valinnaisuuden toteuttamisessa ja 

koulupäivien rakenteessa. Lisäksi tuntikohtainen resurssi on oppilasmäärästä johtuen 

suurempi pienemmässä yksikössä. Pienryhmät ovat seudullisia ja toimivat Valkean ruusun 

koulun yhteydessä.  
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Valkean ruusun koulu 2014-15 212 1,63 0,23 345 48

2015-16 218 1,59 0,22 347 48

2016-17 216 1,61 0,22 347 48

2017-18 217 1,63 0,22 354 48

2018-19 230 1,52 0,21 350 48

2019-20 212 1,65 0,23 350 48

Valkean ruusun pienryhmät 2014-15 27 3,67 99

2015-16 27 3,59 97

2016-17 26 3,73 97

2017-18 25 3,88 97

2018-19 30 3,23 97

2019-20 30 3,23 97

Kilvakkala 2014-15 100 1,71 0,24 171 24

2015-16 124 1,39 0,19 172 24

2016-17 115 1,58 0,21 182 24

2017-18 119 1,61 0,20 192 24

2018-19 112 1,46 0,21 163 24

2019-20 124 14 1,33 0,17 164,5 24

Tevaniemi 2014-15 34 2,71 0,26 92 9

2015-16 57 2,00 0,26 114 15

2016-17 58 1,90 0,26 110 15

2017-18 59 1,90 0,25 112 15

2018-19 61 1,79 0,25 109 15

2019-20 64 6 1,71 0,23 109,5 15

Luhalahti 2014-15 25 2,32 0,16 58 4

2015-16 28 2,07 0,21 58 6

2016-17 28 2,11 0,32 59 9

2017-18 21 2,95 0,43 62 9

2018-19 25 2,48 0,36 62 9

2019-20 22 5 2,61 0,27 57,5 6

Yhteiskoulu 2014-15 215 1,96 0,28 422 60

2015-16 210 1,93 0,28 406 58

2016-17 190 2,04 0,31 388 58

2017-18 187 2,10 0,31 393 58

2018-19 215 1,87 0,27 401 58

2019-20 221 1,76 0,26 389 58

Yksiköiden oppilashuoltoa toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan, joka vahvistetaan 

vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Jokaisessa yksikössä oppilashuoltoa tarjotaan tarpeen 

mukaisesti lain säätämissä rajoissa. 

Taulukko 7: Lukuvuoden 2019-2020 tuntikehys (lähde: Sivistyslautakunta 13.6.2019) 
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6. Henkilöstö 

Ikaalisten kaupungilla on perusopetuksen kouluissa 36 opettajaa ja 22 

koulunkäynninohjaajaa (taulukko 8). Valkean ruusun koululla on seudullinen pienryhmä 

(VRK PRO), johon tulee oppilaita Ikaalisten kaupungin alueen lisäksi myös lähikunnista.  

Taulukko 8: Koulujen opettajat ja avustajat (Tiedot haettu 31.7.2019 Primus 

oppilastietojärjestelmästä). 

Koulu Oppilaita  Erityinen tuki % Tehostettu tuki % Opettajia Opp./opettaja Koulunkäynninohjaajia Opp./ohjaaja

Luhalahti 26 3,8 7,7 2,6 10 1 26

Tevaniemi 69 10,1 5,8 5,8 12 1,2 58

Kilvakkala 145 6,2 9,7 9 16 4 36

VRK 216 7,9 12,0 14,5 15 6 36

VRK PRO 30 86,7 0 4 7,5 9 3

Yhteensä 486 35,9 13,5 21,2 23  

Tämänhetkisen tilanteen mukaan oppilaita opettajaa kohden ilman pienryhmää on n.10-16. 

Kolme opettajan tehtävää on alakoulujen kouluverkkotyön vuoksi täytetty määräaikaisena.  

Koulunkäynninohjaajien lukumäärä vaihtelee Luhalahden 26 oppilaasta Tevaniemen 58 

oppilaaseen / ohjaaja. Lukumäärää tarkasteltaessa on huomioitava, että ohjaajien työpanos 

kohdistuu luokkatyön lisäksi myös aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen sekä tilanteen 

mukaan opettajien sijaisuuksiin. 

 

Tukipalveluhenkilöstön (ravinto ja siivous) mitoitus on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Taulukko 9: Ravinto- ja siivouspalveluiden mitoitus (lähde: ravinto- ja siivouspalvelut) 

Koulu Ruokapalvelu /hlöä Siivous/hlöä

Luhalahti 0,66 0,25

Tevaniemi 0,9 0,3

Kilvakkala 1,3 1,7

Valkean ruusun koulu 1,6 2,3

Yhteensä 4,5 4,6  

Tukipalvelut toimivat keskushallinnon alaisuudessa vuoden 2019 loppuun, jonka jälkeen ne 

siirtyvät teknisen osaston alaisuuteen. 
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7. Koulukuljetus 

Koulukuljetuksessa olevat oppilaat on eritelty alla olevaan taulukkoon. Taulukossa on 

lisäksi laskettu koulukuljetuksessa olevien oppilaiden osuus kaikista oppilaista.  

Taulukko 10: Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden osuus (tiedot haettu 31.7.2019 Primus 

oppilastietojärjestelmästä). 

Koulu oppilaita kuljetuksessa oppilaita kuljetuksessa (%)

Luhalahti 26 11 42

Tevaniemi 69 35 51

Kilvakkala 145 74 51

Valkean ruusun koulu 246 30 12

Yhteensä 486 150 31  

Koulukuljetuslinjoja on n.13. Yhteiskouluun kuljetettavien oppilaiden linja-autokuljetus 

lähtee Luhalahdesta 7.45 ja on Tevaniemessä n.8.05. Reitti jatkuu siten, että kuljetus on 

Kilvakkalassa 8.40 ja yhteiskoululla 8.55. Tähän linjaan toimii syöttöliikenne taksilla 

pienemmiltä teiltä. Lisäksi kuljetuksia täydennetään muilla busseilla.  

Luhalahdessa koulukuljetuksia ajetaan tällä hetkellä 11-paikkaisella autolla, jossa 

ensimmäinen linja kulkee Juhtimäki-Vaho-Luhalahti -seudulta sekä toinen haku kohdistuu 

Isoröyhiöön. Ensimmäinen haku ajoittuu reitistä riippuen 7.45-8.30 ajalle, jonka jälkeen 

ajetaan Isoröyhiön reitti. Koulu alkaa Luhalahdessa 8.45.  

Tevaniemessä reitit kulkevat Kovelahti-Riitiala-Tevaniemi sekä Leppäsjärvi-Tevaniemi ja 

Saukonperä-Tevaniemi. Reittejä ajetaan kahdella autolla. Ensimmäiset haut ovat n.7.25. 

Koulu alkaa Tevaniemessä 8.30.  

Kilvakkalassa erillisiä reittejä ajetaan Kovelahti-Jylli sekä Palinperä-Vatula-Kilvakkala. 

Lisäksi hyödynnetään yhteistyössä yläkoulun syöttöliikennettä Kilvakkalan koulun 

kuljetuksiin. 

Valkean ruusun koulun kuljetusliikenne perustuu yhteisiin reitteihin yläkoulun kanssa sekä 

erillisenä Kolkko-Keskusta reittiin. Lisäksi kuljetuksia toteutetaan pienryhmiin erillisillä 

linjoilla.  

Kuljetukset on kilpailutettu 2015 ja seuraava kilpailutus on tehtävä vuodelle 2020-2021.  

Kuvio 11: Koulukuljetuksen syöttösuunnat yksiköihin (lähde: Ikaalisten kaupungin 

kuljetusreitit) 
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Kuljetukset 2018 2017

Yhteiskoulu 211930 174160

Valkea ruusu 13918 16527

Valkea ruusu pro 126343 142745

Kilvakkala 159571 143489

Tevaniemi 74333 71493

Luhalahti 53626 61912

639721 610326

Kuljetuksiin vaikuttavat merkittävästi reittien suunnitteluun liittyvät asiat: noutopaikat, 

reitille kuljettava matka, reittiaika sekä kuljetusten yhdistely yhteiskoulun 

syöttöliikenteeseen. Vaikutus siirtyy suoraan kuljetuskustannuksiin, jotka vaihtelevat 

reiteittäin.  

Kuljetuskustannukset vuosilta 2017-2018 on eritelty alla olevassa taulukossa: 

Taulukko 11: Kuljetuskustannukset €/koulu vuosina 2017-2018 (lähde: tilinpäätös 2017 ja 

2018) 

 

 

 

 

 

 

Taulukon mukaan kuljetuskustannukset ovat kasvaneet erityisesti yhteiskoulun osalta. 

Kuljetusreiteillä on olennainen vaikutus kustannuksiin. Kuljetuskustannuksiin sisältyvät 

koulumatkakuljetusten lisäksi muut koulupäivän aikaiset kuljetukset tapahtumiin ym. 

tilaisuuksiin ja vierailuihin. 

 

8. Varhaiskasvatuksen palvelut koulujen yhteydessä 

8.1. Varhaiskasvatuspalvelut keskustan alueella 

Keskustan alueella varhaiskasvatusta järjestetään kahdessa päiväkodissa sekä 

perhepäivähoitona. Valkean ruusun päiväkoti on 4-ryhmäinen yksikkö, jossa tuotetaan 

varhaiskasvatuksen lisäksi koko kunnan vuorohoitopalvelut sekä esiopetusta. 

Varhaiskasvatuspaikkoja on kolmessa sisarusryhmässä yhteensä 60 ja esiopetuksessa 24, 

jolloin päiväkodin yhteenlaskettu paikkaluku on 84. Valkean ruusun päiväkodissa on 

kirjoilla 15.8.2019 yhteensä 91 lasta. Päiväkodin kiinteistö on otettu käyttöön vuonna 2013. 

Se on Ikaalisten varhaiskasvatuksen uusin rakennus. Valkean ruusun päiväkoti sijaitsee 

Valkean ruusun koulun vieressä.  

Kakkospesän päiväkoti on 64-paikkainen, joista kaksi sisarusryhmää toimivat 

toimintakaudella 2019 – 2020 Ikaliininkadulla sijaitsevassa päiväkotirakennuksessa. 

Päiväkotirakennus on otettu käyttöön vuonna 1987. Kunnoltaan ja tiloiltaan se on käyttäjien 

näkökulmasta edelleen hyväkuntoinen. Esiopetus toimii tällä hetkellä Juhlatalo Rahkolassa, 

mutta lasten määrän vähennyttyä oppilasennusteen mukaisesti toiminta järjestetään 

päiväkotien sisarusryhmien yhteydessä.  Kakkospesän päiväkodissa on kirjoilla 15.8.2019 

yhteensä 66 lasta.  

Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on toimintakauden 2019 – 2020 alkaessa 

yhteensä 5 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidon paikkaluku on yhteensä 20. Näillä 
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paikoilla on kirjoilla 15.8.2019 yhteensä 17 lasta. Lisäksi kaksi lasta aloittaa 

varhaiskasvatuksen elokuun loppupuolella. Vapaita paikkoja on tällä hetkellä yksi.  

 

 

8.2. Varhaiskasvatuspalvelut Kilvakkalassa 

Kilvakkalassa toimii 2-ryhmäinen päiväkoti, jossa varhaiskasvatuspaikkoja on yhteensä 36. 

Näille paikoille on 15.8.2019 sijoitettuna 36 lasta. Kilvakkalan päiväkoti tuottaa palveluja 1 

– 5-vuotiaille lapsille. Kilvakkalan päiväkoti on otettu käyttöön vuonna 2011. 

Rakennuksena se on siirrettävissä muualle.  

 

8.3. Varhaiskasvatuspalvelut Tevaniemessä  

Tevaniemen koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii 12-paikkainen 

ryhmäperhepäiväkoti. Yksikössä on kirjoilla 15.8.2019 yhteensä 14 lasta.  

 

8.4. Varhaiskasvatuspalvelut Luhalahdessa 

Luhalahden koulun kanssa samassa rakennuksessa toimii 12-paikkainen 

ryhmäperhepäiväkoti. Yksikössä on kirjoilla 15.8.2019 yhteensä 16 lasta.  

 

8.5. Yksityinen varhaiskasvatus 

Ikaalisissa työskentelee yksi yksityinen perhepäivähoitaja sekä kaksi perheen itse 

palkkaamaa perhepäivähoitajaa. Hoitajat työskentelevät Keskustan alueella.   

 

8.6. Varhaiskasvatuspalvelut tulevaisuudessa 

Lasten syntyvyys on Ikaalisissa alkanut laskea vuodesta 2018 alkaen. Syntyvyyden pysyessä 

samalla tasolla varhaiskasvatusikäisten lasten määrä vähenee Ikaalisissa 38%:lla vuoteen 

2023 mennessä. Syntyvyyden lasku ei ole Ikaalisten paikallinen piirre vaan se on 

valtakunnallinen trendi. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa koko varhaiskasvatus 

voidaan tuottaa kuudessa päiväkotiryhmässä, kun toimintakaudella 2019 – 2020 

varhaiskasvatusta tuotetaan esiopetus pois lukien seitsemässä päiväkotiryhmässä, kolmessa 

ryhmäperhepäiväkodissa ja viidessä perhepäiväkodissa.  

Hallitusohjelmassa on kuitenkin suunnitteilla, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus 

poistetaan, esiopetus tai maksuton varhaiskasvatus aloitetaan viisivuotiaille ja päiväkotien 

ryhmäkokoa pienennetään. Tämä tarkoittaisi sitä, että nämä toimet kompensoisivat lasten 

määrän vähenemisestä johtuvia vaikutuksia palvelun järjestämisessä. On kuitenkin tällä 

hetkellä haastava arvioida millainen vaikutus tällä olisi, koska hallitusohjelmasta ei ole vielä 

virallisia päätöksiä. Nykyisellä lapsimäärällä ryhmäkokojen pienentäminen kuitenkin 

tarkoittaisi mahdollisesti sitä, että Ikaalisissa tarvitaan yksi päiväkotiryhmä lisää.  
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Tällä hetkellä 5-vuotiaita on varhaiskasvatuksen piirissä yhtensä 56. 

Väestörekisteriohjelman mukaan Ikaalisissa asuu 15.8.2019 yhteensä 66 lasta. 

Varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti on tällä hetkellä 84,8%. Mahdollinen 

esiopetuksen alkaminen jo viisivuotiaana on mahdollista järjestää pienin kustannuksin, 

koska osallistumisprosentti on jo nyt näin suuri.  

Kouluverkkopäätöksen jälkeen varhaiskasvatus sopeutetaan sen mukanaan tuomiin 

muutoksiin. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää erilaisilla toimintamuodoilla niin päiväkoti- 

kuin perhepäivähoitona, mikä antaa joustavuutta palvelujen järjestämiseen 

kouluverkkoratkaisun jälkeen. Yhtenä vaihtoehtona on, että ryhmäperhepäivähoito jatkaa, 

mikäli kiinteistö pysyy kaupungin omistuksessa. Ruoka ja siivous järjestettäisiin tässä 

tapauksessa ryhmäperhepäivähoidon henkilökunnan kautta. 

 

9. Kiinteistöt 

Kiinteistöjen käyttömenot oppilasta kohden on laskettu v. 2016 kulujen mukaan alla olevaan 

taulukkoon. 

Taulukko 12: Kiinteistöjen käyttömenot, neliöä kohden kuukaudessa. (lähde: tekninen 

toimisto) 

 

koulu oppilaita neliöt neliöt/oppilas käyttömenot (2018) käyttömenot/neliö/kk

Luhalahti 28 1219 44 33695 2,30

Tevaniemi 69 1590 23 55423 2,90

Kilvakkala 145 2154 15 76128 2,95

Valkean ruusun koulu 246 3331 14 103449 2,59  

9.1. Oppilaitosten terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 

tarkastus 

Aluekoulujen viimeisin oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön 

hyvinvoinnin tarkastus on tehty syksyllä 2018. Edellinen tarkastus on toteutettu vuonna 

2015. Tarkastus suoritetaan kolmen vuoden välien. Materiaali on yhteenveto näiden koulun 

toiminnan kannalta keskeisten asioiden arvioinnista. Se on terveystarkastajan 

koordinoimana koottu yhteistyössä koulun henkilökunnan ja oppilashuoltohenkilöstön 

kanssa. Jokaisen yksikön ulkona liikkumisen mahdollisuudet nousivat erinomaisiksi.  

Keskeisimmät huomiot liittyivät kiinteistön kuntoon liittyviin korjaustoimiin, oppilaiden 

oppimisympäristöön sekä oppilashuollon saatavuuteen. Yhteenvedot ovat tämän selvityksen 

liitemateriaalina. 

 

9.1.1. Kilvakkalan koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 

tarkastus  

Kilvakkalan koulun viimeisin tarkastus on tehty 2.10.2018. Tarkastuksen johtopäätöksissä 

nousee esille kiinteistöön liittyvien korjausten tekeminen sekä henkilökunnan ja oppilaiden 

kouluviihtyvyys. Lisäksi on mainittu koulussa toimiva aktiviinen oppilaskunta.  
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Keskeisinä terveys- tai turvallisuusriskinä on nostettu äänen voimakkuuden hallinta sekä 

ilmanvaihto. Lisäksi haastavat oppilastilanteet on nostettu esiin yhteisön hyvinvointiin 

vaikuttavina tekijöinä. Näihin asioihin pystytään vaikuttamaan kohdennetuilla 

toimenpiteillä; akustiikkalevyt, mekaaninen tuuletus sekä työnohjaus ja resursointi. 

Kilvakkalan koulun tarkempi tarkastuspöytäkirja liitteessä 1. 

 

9.1.2. Tevaniemen koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 

tarkastus  

Tevaniemen koulun viimeisin tarkastus on tehty 18.9.2018. Tarkastuksessa vahvuuksina 

nostetaan esille kiinteistön kunnossapito sekä kouluviihtyvyys. 

Keskeisimpinä terveys- tai turvallisuusriskinä kiinteistössä oleva nostoseinä sekä koulun 

ohikulkuliikenne sekä riittävä resursointi. Näihin asioihin pystytään vaikuttamaan 

korjaustoimenpitein sekä liikennekasvatuksella, valvonnalla sekä työnohjauksella ja 

resursoinnilla. Tevaniemen koulun tarkempi tarkastuspöytäkirja liitteessä 2. 

 

9.1.3. Luhalahden koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 

tarkastus  

Luhalahden koulun viimeisin tarkastus on tehty 9.10.2018. Tarkastuksessa vahvuuksina 

nostetaan esille ympäröivä luonto ja liikkumismahdollisuudet, mm. pihan leikkivälineistöä 

on uusittu. 

Keskeisimpinä terveys- tai turvallisuusriskejä ovat kiinteistön kuntoon liittyvät riskit sekä 

pienen yhteisön ryhmäytymisen ja yhteishengen merkitys. Näihin asioihin pystytään 

vaikuttamaan remontoinnilla ja ryhmäyttämisellä.  

Luhalahden koulun tarkempi suunnitelma liitteessä 3. 

 

9.2. Kiinteistöjen kuntoarviot 

Kiinteistöjen kuntoarviot on teetetty jokaiselle aluekoululle kevään 2019 aikana. Arviot on 

tehty Raksystems Insinööritoimisto OY:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen 

perusteella. Kuntoarvio on laadittu liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjetta 

(KH 90-00501) noudattaen. Kuntoarvion tavoitteena on muodostaa puolueeton 

kokonaiskuva kiinteistöstä ja selvittää merkittävimmät korjaus- ja tutkimustarpeet. 

Raportissa esitetty pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) on tekninen, eikä sisällä kiinteistön 

taloudelliseen tilaan liittyviä tarkasteluja vaan perustuu kiinteistön eri rakennusosien 

tekniseen käyttöikään. 

 

9.2.1. Kilvakkalan koulun kuntoarvio 

Koulun kuntoarvio on tehty 3.5.2019 ja raportoitu 22.5.2019. Arvion yhteenvedon 

kokonaisuutena kohde on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä/välttävä (Kuntoluokka 3 ja 



23 

 

2). Kiinteistöihin on viimeisimpinä toimenpiteinä tehty vuosina 2017 ja 2018 ulkovaipan 

kunnostamisia molemmissa rakennuksissa. Aiemmat kuntoraportit on tehty 2002 ja 2014. 

Kiinteistöön on tehtävä kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6-10 

vuoden kuluessa. Lisäselvityksiä tulee tehdä salaojien toimintatarkastuksena, puukoulun 

alapohjan tarkastuksena sekä sähköjärjestelmien kuntotutkimus.  

Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman (ruutukaappaus, liite 4, sivu 9) mukaan 

kokonaiskustannukset kiinteistön korjaustarpeista vuoden 2019 kustannustason mukaan ovat 

yhteensä 427 000€, sisältäen rakennetekniset toimet, lämmitys, vesi, sekä ilmastoinnin 

remontoinnit sekä sähköjärjestelmien uusimisen. Tarkempi erittely arviosta ja 

kustannuksista selvityksen liitteenä. 

Kuvio 12: Kilvakkalan koulun kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma (liite 4) 
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9.2.2. Tevaniemen koulun kuntoarvio 

Koulun kuntoarvio on tehty 3.5.2019 ja raportoitu 22.5.2019. Arvion yhteenvedon 

kokonaisuutena kohde on pääasiassa kuntoluokassa tyydyttävä (Kuntoluokka 3). 

Kiinteistöön on viimeisimpinä toimenpiteinä tehty 2017 vesijohtojen uusiminen koulun 

puolelta ja 2018 rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen sekä ilmanvaihtohormien 

puhdistus ja verkotus. Aiemmat kuntoraportit on tehty vuosina 2002 ja 2014. Kiinteistön on 

tehtävä kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6-10 vuoden kuluessa. 

Lisäselvityksiä tulee tehdä mm. parvekkeiden kunnon, julkisivujen rappauksen sekä 

lämpöjohtojen ja sähköjärjestelmien osalta.  

Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman (ruutukaappaus, liite 5, sivu 9) mukaan 

kokonaiskustannukset kiinteistön korjaustarpeista vuoden 2019 kustannustason mukaan ovat 

yhteensä 358 000€, sisältäen rakennetekniset toimet, lämmitys, vesi, sekä ilmastoinnin 

remontoinnit sekä sähköjärjestelmien uusimisen. Tarkempi erittely arviosta ja 

kustannuksista selvityksen liitteenä. 

Kuvio 13: Tevaniemen koulun kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma (liite 5) 

 



25 

 

9.2.3. Luhalahden koulun kuntoarvio 

Koulun kuntoarvio on tehty 3.5.2019 ja raportoitu 22.5.2019. Arvioin yhteenvedon mukaan 

kokonaisuutena kohde on pääasiassa kuntoluokassa välttävä (kuntoluokka 2). Kiinteistöön 

on tehty puukoulun vesikaton uusiminen 2016, sekä 2017 kivikoulun vesikaton maalaus 

sekä keittiöremontti. Aiemmat kuntoarvioraportit on tehty vuosina 2002 ja 2014.  

Kiinteistön peruskorjaus tulee tehdä 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden 

kuluessa. Rakennusteknisesti kohde on kuntoluokassa tyydyttävä, osin välttävä. 

Lisäselvityksiä tulee tehdä mm. puukoulun hirsirunkoon, alapohjaan ja kivikoulun 

julkisivurappaukseen liittyen.  

Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman (ruutukaappaus, liite 6, sivu 9) mukaan 

kokonaiskustannukset kiinteistön korjaustarpeista vuoden 2019 kustannustason mukaan ovat 

yhteensä 369 000€, sisältäen rakennetekniset toimet, lämmitys, vesi, sekä ilmastoinnin 

remontoinnit sekä sähköjärjestelmien uusimisen. Tarkempi erittely arviosta ja 

kustannuksista selvityksen liitteenä. 

Kuvio 14: Luhalahden koulun kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelma (liite 6) 
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9.3. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset 

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset jakautuvat kiinteistön tilavarauksen mukaan. 

Kustannukset jakautuvat neliöiden suhteessa. Kiinteistöjen vuokratulot on huomioitu 

kustannuslaskelmassa. Kiinteistömenot vuosilta 2017 ja 2018 ovat alla olevassa taulukossa. 

Kiinteistöön tehdyt pienet remontit ja ylläpitotyöt vaikuttavat kiinteistökohtaisiin 

kustannuksiin, mm. Tevaniemessä tehdyt huolto ja korjaustyöt nostivat kiinteistömenoja 

vuonna 2018. Luhalahdessa vuoden 2017 menoihin vaikutti vesikaton maalaus.  

Kuvio 15: Kiinteistömenot vuosilta 2017 ja 2018 (lähde: tekninen toimisto) 

 

Kiinteistömenojen oppilaskohtaisiin kustannuksiin vaikuttaa oppilasmäärä ja investointien 

suuruus. Kiinteistökulut oppilasta kohden on eritelty oppilasmäärän suhteessa. Lisäksi on 

koottu vuosien 2017 ja 2018 keskimääräiset, suuntaa antavat kustannukset. Vertailulukuina 

(KK 117, TV 59, LL22). 

Kuvio 16: Kiinteistömenot vuosilta 2017 ja 2018, €/oppilas (lähde: tekninen toimisto) 
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10. Oppilaaksiottoalueselvityksen eteneminen 

Ikaalisten kaupungin hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää oppilaan lähikoulun 

määräytymisperusteista. Oppilaaksiottoalueet vahvistetaan erikseen tämän kouluverkkotyön 

jälkeen sivistyslautakunnan päätöksellä. 

Työn taustalla on vuoden 2018 talousarviossa mukana ollut koulujen oppilaaksiottoalueiden 

vahvistaminen. Työryhmä sai työnsä valmiiksi syksyllä 2018, mutta toimeenpano sovittiin 

tehtäväksi kouluverkkoselvityksen yhteydessä. Oppilaaksiottoalueiden rajat määräytyvät 

koulujen määrän mukaisesti, joten mahdolliset koulumuutokset vaikuttavat 

oppilaaksiottoalueisiin.  

Oppilaaksiottoalue-esitys on ollut mukana oheismateriaalina työryhmän käytössä. Keskeisin 

muutos on 5 kilometrin rajan määrittely Valkean ruusun ja Kilvakkalan koulun 

oppilaaksiottoalueelle Palinperäntiellä.  

Kouluverkkotyöryhmä suosittaa, että oppilaaksiottoaluiden rajan läheisyydellä oppilaaksi 

otettavien osalta käytetään vuosittain päätösharkintaa koulupaikan ryhmäkokojen (yli/alle 

20), koulukuljetuslinjan paikkojen ja kuljetusjärjestelyjen osalta. Lisäksi mikäli kyseessä on 

pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka rajoittaa ryhmäkoon korkeintaan 20 

oppilaaseen, tehdään oppilaaksiotto Valkean ruusun koulun pienryhmään, jos ryhmäkoko 

muodostuu lähikoulussa yli 20 oppilaaseen ja tällä vältetään ylimääräisen opetusryhmän 

perustaminen yhdelle oppilaalle. 

 

11. Johtopäätöksiä 

Kouluverkkotyö on vaativa palveluiden järjestämisen suunnittelutyö. Näkökulmia 

palveluiden järjestämiseen on monia. Työssä nousee esiin alueellisen lähipalvelun 

säilyttäminen ja toisaalta taloudellisten haasteiden vuoksi palveluiden tehostamisen tarve. 

Palveluverkon tehostaminen ei kuitenkaan tarkoita palvelun poistamista, vaan 

palveluetäisyyden muuttumista. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että pienessä 

yksikössä palvelun järjestämisen kustannustaso on korkeampi, kuin isommassa.  

Ryhmäkokojen osalta jokainen yksikkö pystyy toimimaan tämänhetkisellä resursoinnilla. 

Vuosiluokkakohtaiset erot saattavat olla suuria ja näitä eroja on tasattu mm. hyödyntämällä 

koulunkäynninohjaajan panosta ryhmässä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottaminen 

vaikuttaa myös koulunkäynninohjaajien määrään, sillä palvelun tuottaminen vaatii 

henkilöstöresurssia. Tuen osalta pienryhmätoiminta on keskitetty seudullisesti Valkean 

ruusun kouluun. Laaja-alaisten erityisopettajien työpanos kohdentuu yksiköittäin.  

Opetussuunnitelma määrittelee opetuksen tavoitteet ja se edellyttää niiden toteutumiseen 

tasa-arvoisesti, yksiköstä riippumatta. Lukuvuosisuunnitelmassa tarkennetaan 

opetussisältöjä riippuen siitä, annetaanko opetusta yhdessä useampien vuosiluokkien 

(yhdysluokat) kanssa, vai yhdelle vuosiluokalle. Henkilöstön ja oppilaiden määrä vaikuttaa 

mm. valinnaisuuden toteuttamiseen. Lisäksi esi- ja alkuopetuksen oppilaille tarjottava aamu- 

ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutuu, kun palvelun käyttäjiä on 7 tai enemmän.   
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Kuljetusten osalta yläkoulun kuljetusverkko on jo koko kaupungin tasolla olemassa ja tämä 

reittiliikenne hyödynnettävissä, ei kuljetuskustannuksen kasvu nouse keskittämisen säästöjä 

suuremmiksi. Uusia reittejä ei tarvitse perustaa, vaan nykyisiä reittejä tarvittaessa jatketaan.  

Kuljetusreittien kustannuksiin vaikuttaa jo nyt reittien suunnittelu, käytetty kalusto, 

kuljetusoikeuden myöntäminen sekä reittien kilpailuttaminen.  

Kiinteistöjen ylläpitämisen osalta selvitys osoittaa tarpeen kiinteistöinvestoinneille kaikille 

aluekouluille tulevaisuudessa. Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön takaamiseksi 

rakennusten määrän vähentäminen mahdollistaa keskitetymmät investoinnit. Useamman 

yksikön investoinnit jakautuvat selvästi pidemmälle ajalle. Vuosien 2018 (36) ja 2019 (32) 

syntyneiden ennuste puolittaa vuonna 2024 koulunsa aloittavien määrän. Tämä pitää 

huomioida investointeja suunniteltaessa.  

Tukipalveluiden osalta keskeisimpiä ovat kiinteistön huoltotyöt sekä siivous- ja 

ravintopalvelut. Näiden palveluiden tuottaminen tehostuu, mikäli ne toteutetaan keskitetysti. 

Oppilasennustekehitys on niin valtakunnallisesti, kuin paikallisesti merkittävä. Samalla kun 

palveluiden rahoituspohja heikkenee asukasmäärän, väestön ikääntymisen ja syntyneiden 

ikäluokkien pienenemisen myötä, on tehtävä sopeutustoimia. Katse ja toiminta on samalla 

kohdennettava sekä rahoituspohjan vahvistamiseen että väestönkasvun tavoittelemiseen. 

Keskitetyssä vaihtoehdossa panostukset pystytään kohdentamaan mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti. Laajemman palveluverkon panostukset vaativat lisäresursointia, tai 

panostusten sopeuttamista. Valtakunnallinen syntyvyyden laskeminen asettaa kaikki kunnat 

kilpailemaan lapsiperheiden palveluilla. Se haastaa tekemään Ikaalisista vieläkin 

lapsiystävällisemmän ja lapsiperheitä houkuttelevamman kaupungin. 

Paikallinen työväestön ja työpaikkojen lisääntyminen mahdollistaisi palveluiden 

rahoituspohjan vahvistamisen. Syntyvyyden ja oppilasennusteen korjaamiseksi vaaditaan 

n.30-40 lapsiperhettä Ikaalisten alueelle tulevina vuosina. Ikaalisten alueella niin 

rakennuspaikkoja kuin myytäviä asuntoja on olemassa väestölisäyksen mahdollistamiseksi. 

Myös peruspalveluiden järjestäminen toteutuu tarkoituksenmukaisesti. Hämeenkyrön 

ohitustien toteutuminen 2020-luvulla lisää mahdollisuuksia työmatkaliikenteen 

joustavuudeksi. Ylimääräisten valtionosuuksien hakeminen mm. pitkien etäisyyksien takia, 

tuottaisi onnistuessaan lisäresurssia palveluihin. Samanaikainen väestön ikääntyminen ja 

sosiaali- sekä terveyspalveluiden vuosittaisen tuottamisen tarpeen lisääntyminen vaikuttaa 

kykyyn ylläpitää mahdollisimman laaja kouluverkko. 

Toiminnan sopeutuspotentiaali perustuu oppilaskohtaisen kustannuksen laskuun. 

Kotikuntakorvauksen laskentaperusteena käytetään v.2019 arviota 6279,4€ oppilasta kohden 

(lähde: kuntaliitto.fi, opetustoimen rahoitus). Lähimmäksi perusrahoitustasoista toiminnan 

järjestämistä päästään Valkean ruusun sekä Kilvakkalan koulun osalta.  

Lisäksi tulee huomioida aluekoulujen erillisellä selvityksellä arvioitu tulevien vuosien 

investointitarve, joka on selvityksen mukaan yksiköissä yhteensä 1,154 miljoonaa euroa. 

Näissä investoinneissa ei ole eritelty mahdollisia ruokapalveluiden investointikustannuksia.  
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12. Kouluverkkovaihtoehdot 

Vaihtoehto 1 

Yhden yksikön malli (Valkean ruusun koulu) 

Yhden yksikön mallilla opetus keskitettäisiin taajama-alueelle keskustaan. Tällöin kaikki 

perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 oppilaat kulkisivat Valkean ruusun kouluun.  

Päätöksen vaikutukset: 

- Käytännössä tämä tarkoittaisi kuljetuslinjojen muuttamista niin, että isommat bussit 

liikennöisivät pääreittejä, kuljetukseen nousisivat kaikki vuosiluokkien 1-9 oppilaat. 

Pienempi syöttöliikenne järjestetään reiteille, jossa isommat linja-autot eivät pääse 

kulkemaan, tai oppilaita on vähän. 

- Myös esiopetus järjestettäisiin keskustan alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä 

- Kiinteistöiden kunnossapito ja tukipalvelut voidaan keskittää yhteen yksikköön, jolloin 

kiinteistökustannuksia voidaan sopeuttaa. 

- Kuljetusreittejä pitää muodostaa niin, ettei oppilaiden päivässä kulkema matka ylitä 

vuosiluokilla 1-6 2,5 tuntia ja vuosiluokilla 7-9 3 tuntia. Vaatii lisäresursointia. 

- Toiminnot ja palvelut keskittyvät keskustan alueelle. 

- Ryhmäkokomuutoksien optimointi pystytään järjestämään parhaiten. 

- Henkilöstöresurssien mitoitus ja saavutettavuuden järjestely onnistuu parhaiten. 

- Vuosien 2019-2024 aikana oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan vuosiluokilla 1-6 

n.425-490. Vaatii käytännössä lisätiloja.  

- Kustannustehokkuus tukipalveluissa, lisäresursointi kuljetuksiin ja tiloihin. 

- Palveluiden keskittämismalli vaikuttaa alueellisesti koulutuksen lähipalvelun 

merkittävään vähentymiseen.  

- Oppilaiden koulumatkaan käytettävä aika kasvaa taajama-alueen ulkopuolella, erityisesti 

Itä-Ikaalisten (Tevaniemi-Juhtimäki) alueella.  
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Ennakoidut vaikutukset: 

Toiminnallisia vaikutuksia 

-Kaikkien muiden yksiköiden oppilaat siirtyvät koulukuljetusetuuden piiriin 

-Koulumatkaan käytettävä aika pitenee lakkautettavien yksiköiden oppilailta 

-Esiopetus järjestetään varhaiskasvatuksessa kaikilla 

-Kaikki perusopetuksen alakoulun oppilaat samassa yksikössä 

-Varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut sekä tukipalvelut keskitetään yhteen 

yksikköön 

-Eri yksiköissä kiertävät opettajat jäisivät pois 

-Hallinto pienenee 

-Kolme yksikköä poistuu koulukäytöstä 

Taloudellisia vaikutuksia 

Kustannusvaikutukset Säästövaikutus 

Lisäinvestoinnit keskustan tiloihin 

Koulukuljetusten järjestäminen 

säädetyn aikarajan vaikuttaa 

kustannuksiin 

Kilvakkalan yksikköhinta jo nyt 

matala 

Kaksi perusopetusryhmää vähemmän 

Investointikustannukset 

perusopetusyksiköihin poistuvat 

Tukipalveluiden väheneminen 

Oppilaskohtaisiin kustannuksiin 

verrattuna säästöjä n. 400 000€. 

 

 

Kouluverkkotyöryhmän kanta, vaihtoehto 1: 

Vaihtoehto on mahdollinen / Vaihtoehto ei varteenotettava 

Perustelut: 

- Tämän hetkisen oppilasmäärän ja -ennusteen mukaan vaihtoehto ei ole varteenotettava. 
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Vaihtoehto 2 

Kahden yksikön malli (Länsi- ja Itä-Ikaalisten kouluverkko: Valkean 

ruusun koulu ja Tevaniemen koulu) 

Kahden yksikön mallin toteuttaminen tarkoittaisi yhden perusopetuksen 1-6.luokkien 

koulukeskuksen säilyttämistä Kyrösjärven molemmin puolin. Käytännössä tämä tarkoittaa 

Valkean ruusun koulun sekä Tevaniemen koulun yksiköiden säilyttämistä. Yksiköiden 

säilyttämistä puoltaa rakennusten kunto, koulukuljetuslinjojen reittijärjestelyt yhteistyössä 

yläkoulun kanssa sekä olemassa olevien oppilasennusteiden mukainen palveluetäisyys.  

Päätöksen vaikutukset: 

- Käytännössä tämä tarkoittaisi kuljetuslinjojen muuttamista niin, että isommat bussit 

liikennöisivät pääreittejä, kuljetukseen nousisivat määriteltävän Itä- ja Länsi-Ikaalisten 

oppilaaksiottoalueen oppilaat. Pienempi syöttöliikenne järjestetään reiteille, jossa 

isommat linja-autot eivät pääse kulkemaan, tai oppilaita on vähän. 

- Esiopetus järjestetään taajama-alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä, Itä-Ikaalisissa 

opetusyksikön yhteydessä 

- Kiinteistöiden kunnossapito ja tukipalvelut voidaan keskittää kahteen yksikköön, jolloin 

kiinteistökustannuksia voidaan sopeuttaa. 

- Kuljetusreittejä pitää muodostaa niin, ettei oppilaiden päivässä kulkema matka ylitä 

vuosiluokilla 1-6 2,5tuntia ja vuosiluokilla 7-9 3 tuntia. Onnistuu erityisesti Itä-

Ikaalisten (Tevaniemi-Juhtimäki) alueella paremmin. 

- Toiminnot ja palvelut keskittyvät keskustan alueelle sekä Tevaniemeen. 

- Ryhmäkokomuutoksien optimointi pystytään järjestämään tehokkaammin. 

- Henkilöstöresurssien mitoitus ja saavutettavuuden järjestely onnistuu parhaiten. 

- Vuosien 2019-2024 aikana oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan vuosiluokilla 1-6 

n.425-490. Vaatii käytännössä lisätiloja molempiin kouluihin.  

- Kustannustehokkuus tukipalveluissa, lisäresursointi kuljetuksiin ja tiloihin. 

- Palveluiden keskittämismalli vaikuttaa alueellisesti koulutuksen lähipalvelun 

merkittävään vähentymiseen. Palvelu kuitenkin tuotetaan molemmilla puolilla järveä.  

- Oppilaiden koulumatkaan käytettävä aika kasvaa taajama-alueen ulkopuolella, mutta ei 

niin merkittävästi kuin yhden yksikön mallissa.  

- Kilvakkalan koulun toiminnan resursointi on tällä hetkellä optimoitu niin, että 

kustannusten säästäminen ei toteudu, koska ratkaisu vaatisi tilojen osalta merkittävää 

lisäresursointia Valkean ruusun kouluun. 

- Luhalahden koulun yhdistäminen Tevaniemen kouluun kasvattaa ryhmäkokoja ja vaatii 

lisäresursointia Tevaniemen tiloihin sekä opetushenkilökuntaan. 
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Kouluverkkotyöryhmän kanta, vaihtoehto 2: 

Ennakoidut vaikutukset: 

Toiminnalliset vaikutukset 

-Alakouluissa kuljetukset kahteen yksikköön 

-Koulumatkan kesto pitenee osalla Kilvakkalan ja Luhalahden koulun 

oppilaita 

-Tukipalvelut keskittyvät kahteen yksikköön Kyrösjärven molemmin puolin 

-Esiopetus annetaan keskustan alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä ja Itä-

Ikaalisissa perusopetuksen yhteydessä 

-Yksiköistä toiseen kiertävät opettajat vähenisivät 

-Kaksi hallinnollista alakoulua 

-Kaksi yksikköä poistuu koulukäytöstä 

 

 

Taloudelliset vaikutukset 

Kustannukset Säästövaikutus 

Vaatii lisäinvestointeja keskustan 

tiloihin 

Kilvakkalan yksikköhinta jo nyt 

matala  

Itä-Ikaalisten tilaratkaisujen 

kustannukset 

Yksi perusopetusryhmä vähemmän 

Tukipalveluiden väheneminen 

Oppilaskohtaisiin kustannuksiin 

verraten säästöjä n. 200 000€ 

Investointitarpeet Kilvakkalan ja 

Luhalahden yksiköihin poistuvat 

 

 

Vaihtoehto on mahdollinen / Vaihtoehto ei varteenotettava 

Perustelut: 

- Tämän hetkisen oppilasmäärän ja -ennusteen mukaan vaihtoehto ei ole ajankohtainen. 
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Vaihtoehto 3.1. 

Kolmen yksikön malli (Valkean ruusun koulu – Kilvakkalan koulu – 

Tevaniemen koulu) 

Selvityksessä esitettyjen lukujen perusteella kolmen yksikön malli on tarkoituksenmukaisin 

resursoinnin ja tehokkuuden näkökulmasta seuraavalle viidelle vuodelle. Kiinteistöjen 

kunto, käyttöaste ja ryhmäkoot puoltavat kolmen palveluyksikön säilyttämistä toistaiseksi. 

Mikäli ennusteiden mukainen syntyvyyden lasku toteutuu, vaikuttaa se kuitenkin 2024 

vuodesta eteenpäin oppilasmäärän merkittävän laskun myötä siten, että tilannetta tulee 

tarkastaa uudelleen. Päätöksen vaikutukset: 

- Isommat bussit liikennöisivät pääreittejä. Pienempi syöttöliikenne järjestetään reiteille, 

jossa isommat linja-autot eivät pääse kulkemaan, tai oppilaita on vähän. 

- Esiopetus järjestetään taajama-alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä, Kilvakkalassa ja 

Tevaniemessä toistaiseksi opetusyksikön yhteydessä. Tilannetta tulee tarkastaa 

vuosittain. 

- Kiinteistöiden kunnossapito ja tukipalvelut keskitetään kolmeen yksikköön, jolloin 

kiinteistökustannuksia voidaan sopeuttaa. 

- Kuljetusreittien järjestelyt pysyvät lähes entisellään. Luhalahden koulukuljetusreitit 

jatketaan Tevaniemeen. 

- Toiminnot ja palvelut keskittyvät kolmeen palvelupisteeseen. Lähipalveluna 

opetuspalvelut loppuvat Luhalahdesta. 

- Ryhmäkokomuutoksien osalta vaikuttaa Tevaniemen oppilasryhmäkokoihin, jotka 

kasvavat. Vaatii mahdollisesti lisäresursoinnin Tevaniemeen henkilökunnan ja tilojen 

osalta yhdysluokkakoon kasvaessa suuremmaksi. 

- Tevaniemen koulun oppilasmääräkohtaiset kustannukset laskevat.  

- Kustannustehokkuus tukipalveluissa Itä-Ikaalisissa, vaatii pienen lisäresursoinnin 

kuljetuksiin ja tiloihin. 

- Palveluiden keskittämismalli vaikuttaa alueellisesti Luhalahden alueella asuville. Palvelu 

kuitenkin tuotetaan n.15min matkan verran pidemmällä ja kaikille Luhalahden 

koulualueella opiskeleville muodostuu koulukuljetusoikeus.  

- Oppilaiden koulumatkaan käytettävä aika kasvaa Luhalahdessa.  

- Luhalahden koulun yhdistäminen Tevaniemen kouluun kasvattaa ryhmäkokoja ja vaatii 

lisäresursointia Tevaniemen tiloihin sekä opetushenkilökuntaan. 
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Ennakoidut vaikutukset: 

Toiminnallisia vaikutuksia 

-Alakouluissa kuljetukset kolmeen yksikköön 

-Koulumatkan kesto pitenee Luhalahden koulun oppilailta 

-Tukipalvelut keskittyvät kolmeen yksikköön 

-Esiopetus annetaan keskustan alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä ja 

aluekouluilla perusopetuksen yhteydessä 

-Kiertäviltä opettajilta poistuu yksi yksikkö 

-Kolme hallinnollista alakoulua 

-Yksi yksikkö poistuu koulukäytöstä 

-Tevaniemen koulun ryhmäkoot kasvavat 

 

Taloudellisia vaikutuksia 

Kustannukset Säästövaikutus 

Ryhmäkokovaihtelut saattavat lisätä 

tilapäistä resursointitarvetta 

Itä-Ikaalisten ryhmäkoot kasvavat 

Vaikutus koulukuljetuskustannuksiin 

ei merkittävä 

Vaikutus kiinteistöinvestointina 

Tevaniemeen (n. 30 000€) 

Yksi perusopetusryhmä (opettaja 

50 000), ohjaaja (20 000), 

hallinnolliset tehtävät 

Tukipalveluiden väheneminen 

(ravinto ja siivouskulut 10 000) 

(kiinteistökulut 20 000) 

Investointikustannukset Luhalahteen 

(369 000€) 

Kouluverkkotyöryhmän kanta, vaihtoehto 3.1: 

Vaihtoehto on mahdollinen / Vaihtoehto ei varteenotettava 

Perustelut: 

- Luhalahden koulun investointitarve vähenee tai poistuu kokonaan 

- Säästöä noin 100 000€ vuodessa 

- Investointien tehokas keskittäminen Tevaniemeen  

- Mahdollisen tilatarpeen kustannus saatava näkyviin ja ennakoitavaksi 

- Avustajan tarve ja henkilöstön tarkempi tarve määriteltävä 

- Viljakkalan tilanne vaikuttaa ratkaisuun 
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Vaihtoehto 3.2.  

Luhalahden etäopetuspiste 

Kolmen yksikön malli (Valkean ruusun koulu – Kilvakkalan koulu – 

Tevaniemen koulu, Luhalahden koulun etäopetuspiste) 

Selvityksessä esitettyjen lukujen perusteella kolmen yksikön malli on tarkoituksenmukaisin 

resursoinnin ja tehokkuuden näkökulmasta seuraavalle viidelle vuodelle. Kiinteistöjen 

kunto, käyttöaste ja ryhmäkoot puoltavat kolmen palveluyksikön säilyttämistä toistaiseksi. 

Mikäli ennusteiden mukainen syntyvyyden lasku toteutuu, vaikuttaa se kuitenkin 2024 

vuodesta eteenpäin oppilasmäärän merkittävän laskun myötä siten, että tilannetta tulee 

tarkastaa uudelleen. Päätöksen vaikutukset: 

- Isommat bussit liikennöisivät pääreittejä. Pienempi syöttöliikenne järjestetään reiteille, 

jossa isommat linja-autot eivät pääse kulkemaan, tai oppilaita on vähän. 

- Esiopetus järjestetään taajama-alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä, Kilvakkalassa ja 

Tevaniemessä sekä Luhalahdessa toistaiseksi opetusyksikön yhteydessä. Tilannetta tulee 

tarkastaa vuosittain. 

- Kiinteistöiden kunnossapito ja tukipalvelut jatkavat neljän yksikön mallilla. 

- Kuljetusreittien järjestelyt pysyvät ennallaan. 

- Itä-Ikaalisten osalta hallinto keskitetään. Luhalahden koulu lakkaa ja Luhalahdessa 

olevista tiloista tulee Tevaniemen etäopetuspiste, jonne resursoidaan vain opetus. 

Tukipalvelut järjestetään Tevaniemessä.  
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Ennakoidut vaikutukset: 

Toiminnallisia vaikutuksia 

-Lähiopetusyksiköt säilyvät ennallaan 

-Toiminnallisesti ei isoja vaikutuksia toimintaan 

-Etäopetuksen rakenteelliset investoinnit ja toteuttamistavat  

-Lähiopetuksen vähentäminen Luhalahdessa  

 

Taloudellisia vaikutuksia 

Kustannukset Säästövaikutus 

Nykyiset kustannukset säilyvät 

pääosin 

Tarvittavat investoinnit 

rakennuskantaan 

Luhalahden koulussa ei hallinnollisia 

tehtäviä 

Olemassa olevien kustannusten 

minimointi, säästötavoite 50 000€: 

opettaja, tai avustaja sekä 

tukipalvelukustannusten 

pienentäminen  

 

 

Kouluverkkotyöryhmän kanta, vaihtoehto 3.2.: 

Vaihtoehto on mahdollinen / Vaihtoehto ei varteenotettava 

Perustelut: 

- Opetuksen määrän ja kustannusten karsiminen etäopetusta lisäämällä ei yleinen käytäntö 

perusopetuksessa yksiköiden etäisyys huomioiden 

- Käytännössä vaihtoehto on sama kuin vaihtoehto 4, säästöjen vaikutus jää epävarmaksi 

ja vaikuttaa investointeihin 
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Vaihtoehto 3.3.  

Kolmen yksikön malli (Valkean ruusun koulu – Kilvakkalan koulu – 

Tevaniemen koulu) 

+ Luhalahden jakautuminen Ylöjärven ja Tevaniemen opetuspisteisiin 

Opetuksen järjestäminen yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa vaatii 

yhteistyösopimuksen, jonka mukaan opetuksen järjestämisestä ja kustannuksista sovitaan. 

Käytännössä yhteydet Viljakkalan kouluun järjestettäisiin Ylöjärven toimesta ja laskutus 

tapahtuisi toteutuneiden kustannusten mukaan. Viljakkalan koulussa järjestetään myös 

aamu- ja iltapäivätoiminta.  

- Oppilaiden kuljetusmatkat eivät merkittävästi pitenisi 

- Kauempaa kulkevien koulupolku jatkuisi Viljakkalan yhteiskoulussa myös yläkoulun 

ajan 

- Tevaniemen koulun oppilasryhmien koko ei nousisi niin merkittävästi 

- Kuljetusjärjestelyt olisivat tarkoituksenmukaiset 

- Palveluiden järjestämisestä pitää sopia erillisellä sopimuksella. 
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Ennakoidut vaikutukset: 

Toiminnalliset vaikutukset 

-Perustuu yhteistyösopimuksen rakentamiselle Ylöjärven kaupungin kanssa 

kustannusten jaon suhteen. Sopimus on vapaaehtoinen ja purettavissa. Pitää 

siis laskea myös vaihtoehto sille, ettei yhteistyö toteutuisi. 

-Mahdollinen kuljetusjärjestelyiden suunnittelu molempiin kuntiin vaatii 

vuosittaista yhteistyötä 

-Viljakkalan koulussa aamu- ja iltapäivätoiminta alkuopetuksen yhteydessä 

-Tukee huoltajien toivetta mahdollisuudesta hyödyntää Viljakkalan koulun 

opetusyksikköä 

-Luhalahden koulun oppilaiden koulumatkat kahteen yksikköön 

 

Taloudelliset vaikutukset 

Kustannukset Säästövaikutus 

Kaksi kuljetuslinjaa (Tevaniemi, 

Luhalahti) 

Itä-Ikaalisten hallinnolliset tehtävät 

Kaukaisimpien oppilaiden 

koulukuljetukset yläkouluun 

loppuvat, koulupolku Viljakkalaan 

Itä-Ikaalisten tukipalvelut 

(ra+si+kiint.) 

Opetus- ja ohjausresurssin 

väheneminen. 

Säästö n. 100 000€. 

 

 

 

Kouluverkkotyöryhmän kanta, vaihtoehto 3.3: 

Vaihtoehto on mahdollinen / Vaihtoehto ei varteenotettava 

Perustelut: 

- Vaikutus ryhmäkokojen kautta pienempään tarvittavan tilan tarpeeseen Tevaniemessä 

- Vähentää investointitarvetta 
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Vaihtoehto 4: 

Jatketaan neljän yksikön mallilla (Valkean ruusun koulu – Kilvakkalan 

koulu – Tevaniemen koulu – Luhalahden koulu) 

Opetuksen järjestäminen nykyisellä tavalla takaisi opetuspalvelut lähipalveluna edelleen 

myös Luhalahden alueella. Kustannusten osalta tilanne muuttuisi oppilasmäärän vaihtelun ja 

investointitarpeiden toteutumisen myötä. Talousarviossa tavoitellut säästöt eivät toteutuisi. 

Palvelun tuottamisen kustannusten kasvua hillitsisi ennusteiden mukaisen väestökehityksen 

muuttuminen kasvavaksi.  

- Isommat bussit liikennöisivät pääreittejä. Pienempi syöttöliikenne järjestetään reiteille, 

jossa isommat linja-autot eivät pääse kulkemaan, tai oppilaita on vähän. 

- Esiopetus järjestetään taajama-alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä, Kilvakkalassa ja 

Tevaniemessä sekä Luhalahdessa toistaiseksi opetusyksikön yhteydessä. Tilannetta tulee 

tarkastaa vuosittain. 

- Kiinteistöiden kunnossapito ja tukipalvelut pysyvät entisellään, investointien osalta 

toteutetaan lähivuosina vain välttämättömät investoinnit. 

- Kuljetusreittien järjestelyt pysyvät lähes entisellään. 

- Kun oppilasmäärä laskee alle 20, tai yhdistäminen ei vaadi ryhmien lisäresursointia niin 

koulun toiminta yhdistetään Tevaniemeen. 

- Yksi koulunjohtaja vastaa Itä-Ikaalisten kouluista 

- Luokat yhdistetään toiseen rakennukseen toiminnan tehostamiseksi 

- Opetusta kehitetään ja annetaan osittain myös etäopetuksena, tarkoituksena hyödyntää 

digitaalisuutta kustannusten hillitsemiseksi.  
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Ennakoidut vaikutukset: 

Toiminnalliset vaikutukset 

-Toiminta jatkuu ennallaan, mahdollisia tehostamis- ja kehittämistoimia 

tehdään mahdollisuuksien mukaan  

Taloudelliset vaikutukset 

Kustannukset Säästövaikutus 

Olemassa olevat kustannukset 

säilyvät pääosin 

Tarkoituksenmukaiset ratkaisut 

kiinteistöjen, investointien sekä 

opetus ja ohjausresurssin 

minimoinnin osalta tavoitteena 

yksikkökohtaiset kustannukset alle 10 

00€. Ratkaisulla tavoitellaan noin 

50 000€ säästöjä. 

 

Kouluverkkotyöryhmän kanta: 

Vaihtoehto on mahdollinen / Vaihtoehto ei varteenotettava 

Perustelut: 

- Säästötarpeen toteuttaminen lähiopetuspalvelun säilyttämällä ei toteudu  

- Olemassa olevan resurssin kaventaminen vaikuttaa palvelun laatuun. 
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13. Kouluverkkotyöryhmän esitys uudeksi kouluverkoksi 

Kouluverkkotyöryhmän kanta on, että säästötarve saadaan aikaiseksi yhdistämällä 

toimintoja. Vaihtoehtoina on Tevaniemen ja Luhalahden koulujen yhdistäminen siten, että 

Luhalahden koulualueelta käydään jatkossa koulua Tevaniemessä tai mahdollisesti 

Ylöjärven Viljakkalan koulussa. Arvioitu säästö ratkaisusta on noin 100 000€ vuodessa. 

Lisäksi lähitulevaisuuden investointitarve vähenee ja kohdentuu säilytettäviin yksiköihin.  

 

14. Liitteet 

liite 1: Kilvakkalan koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 

tarkastus 

liite 2: Tevaniemen koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 

tarkastus  

liite 3: Luhalahden koulun terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 

tarkastus 

liite 4: Kilvakkalan koulun kuntoarvio 

liite 5: Tevaniemen koulun kuntoarvio 

liite 6: Luhalahden koulun kuntoarvio 

 

 

15. Lähteet 

Opetushallinnon tilastopalvelu, www.vipunen.fi 

Opetushallituksen tietopalvelu, valtionosuudet-yksikkö: https://vos.oph.fi 

Ikaalisten kaupungin tilinpäätökset vuosilta 2010-2018, Maija Ollila 

Tilastokeskus: https://www.stat.fi/ 

Ikaalisten kaupungin tekninen toimisto, Esko Hukkanen  

Ikaalisten kaupungin tekninen toimisto, Jari Kohtanen 
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