
KOULUVERKKO
Tiedotustilaisuus työryhmän työstä

30.9.2019



Infon eteneminen
1. Työskentelyn tausta

2. Talouden raameja

3. Opetusresurssit

4. Kuljetukset

5. Varhaiskasvatus

6. Kiinteistöt

7. Oppilaaksiottoalueet

8. Johtopäätökset

9. Kouluverkkovaihtoehdot

10. Kannanotot asiaan, toimitusosoite

11. Asian etenemisen vahvistetut aikataulut



TYÖSKENTELYN TAUSTA



Kaupungin 
taloudellinen tilanne

Tuloslaskelma  ( 1000 €) TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020

Toimintatuotot 6 946 7 216 7 860 6 452 6 912 6 969 7 000

Toimintakulut -48 149 -47 615 -48 748 -48 401 -49 168 -48 229 -47 950

 - henkilöstökulut -22 455 -22 463 -22 669 -21 906 -22 783 -22 710 -22 800

Toimintakate -41 203 -40 399 -40 889 -41 949 -42 256 -41 260 -40 950

Verotulot 23 919 25 679 25 145 25 376 24 827 26 200 26 200

 + kunnan tulovero 19 794 21 098 20 666 20 748 20 257 21 550 21 500

 + kiinteistövero 2 724 2 960 2 981 2 895 2 907 2 850 2 900

 + osuus yhteisöveron tuotosta 1 401 1 621 1 498 1 732 1 663 1 800 1 800

Valtionosuudet 17 568 18 044 18 750 18 067 17 767 17 400 18 000

Rahoitustuotot- ja kulut 110 87 77 429 397 -120 -300

Vuosikate 394 3 412 3 084 1 923 735 2 220 2 950

Poistot ja arvonalentumiset -1 627 -2 387 -1 799 -1 799 -2 325 -2 220 -2 350

Satunnaiset erät 2

Tilikauden tulos -1 233 1 024 1 284 124 -1 589 600

Poistoero + varaukset 2 2 2

ALIJÄÄMÄ (-) / YLIJÄÄMÄ (+) -1 231 1 025 1 286 125 -1 589 600

Kumulatiivinen ali-/ylijäämä -2 225 -1 199 87 213 -1 377 -1 377 -777

Investointimenot, netto -1 815 -6 626 -3 160 -3 568 -1 825 -5 140

Antolainat, netto 30 25 49 25 303 50 50

Lainan maksu -6 096 -6 657 -857 -857 -8 157 -2 360 -2 360

Lainan nosto 7 700 5 900 1 800 10 000 2 000 4 200

Lainat/vuosi 1 604 -6 657 5 043 943 1 843 -360 1 840

Kokonaislainamäärä 27 601 20 943 25 986 26 929 28 772 28 640 30 480

 - lainaa €/asukas 3 782 2 906 3 645 3 783 4 107 4 020 4 342

Asukasmäärä 7 298 7 207 7 130 7 119 7 005 7 125 7 020

Tuloveroprosentti 20,75 21,25 21,25 21,25 21,25 21,75 21,75

Kiinteistöveron korotus  ei    n. + 10 % ei   ei ei ei ei

• Toimintakulut kasvaneet 2,1 %

• Lainamäärä kasvanut 4,2 %

• Poistot kasvaneet 42,9 %

• Valtionosuudet laskeneet 1,1%

• Väkiluku on laskenut 4,0 %



Tähän tilastokeskuksen 
30.9.  väestöennuste















Sivistystoimen muutoksia 2017-2019

Lukiokoulutuksen 
järjestäminen SASKY 

koulutuskuntayhtymän alle

Varhaiskasvatuspalveluiden 
järjestelyt: yksityinen 

varhaiskasvatusyksikkö 
lopetti 2018

n. 100 000€

Varhaiskasvatuspalveluiden 
järjestelyt: Mansoniemen 

ryhmäperhepäivähoito 
loppuu 2020 

n. 100 000€

Kouluverkkoselvitys syksyllä 
2019 päätökseen, arvio 

mahd.n. 100 000€

Luhalahden ja Tevanimen
kouluilla yhteinen 

koulunjohtaja 2019-

Koulupsykologiresurssi 
100%  60% määräajaksi

Yhden erityisopettajan 
vähentäminen 40 

000€/vuosi

Kaksi kansalaisopiston 
päätoimista opettajaa ei 

palkattu n. 20 000€/vuosi

- Tuntikehystä leikattu 
2vuosiviikkotuntia 

n. 15 000€



Kouluverkon taustat 1/2

• TA2019 säästötavoitteeksi -400 000€ sivistysosaston talousarviosta, 
rahoituspohjan heikkenemisen vuoksi (valtionosuudet, verotulot)

• Osana kokonaisuutta Kuntamaisema-ohjelman optimointiesitys Itäpuolen 
kouluverkosta ja toimintojen yhdistämisestä 2018, esityksessä optimointivara 145 
000€. 

• Sivistyslautakunta esitti tilannekuvan pohjalta selvityksen tekemistä 
kouluverkosta säästötavoitteen saavuttamiseksi

• Kaupunginhallitus nimesi keväällä 2019 työryhmän tekemään selvityksen 
kouluverkosta



Kouluverkon taustat 2/2

• Kouluverkkotyöryhmä työskennellyt kevään ja syksyn aikana, yhteensä 9 kokousta 
joihin toimitettu selvityksiä ja asiaa käsitelty

• Selvityksen yhtenä tavoitteena nostaa esille mahdollisen säästön syntyminen 
toimintoja yhdistämällä

• Katsaus kokonaistilanteeseen ja tarkennus Itäpuolen kouluverkon kohdalla.

• Kouluverkkotyö pohjana päätöksenteolle

• Päätös kouluverkosta marras-joulukuussa (sivistyslautakunta, kaupunginhallitus, 
kaupunginvaltuuston päätös)

= päätös kouluverkoksi 2020 luvulla + toimenpiteet toteutettavaksi



TALOUSKATSAUS



NETTOKUSTANNUKSET



KUVIO 1: 2000-LUVUN KOULUVERKOT



Lähde: vos.oph.fi 
€/oppilas

(opetushallituksen rahoitusyksikkö)

• Palkkaus (oikea y-akseli
€/oppilas):

• Opetus, ruokailu, 
oppilashuolto, sisäinen
hallinto, pienet hankkeet

• Muut menot:

(vasen y-akseli €/oppilas):

• Opetus, majoitus ja kuljetus, 
ruokailu, oppilashuolto, 
sisäinen hallinto, kiinteistöt















OPETUS
mm. ennusteet ja henkilöstöresurssit
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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

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



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



KULJETUKSET



Tiedot 31.7.2019

Sisältää reittien lisäksi muut kuljetukset







Luhalahden oppilaat + ennuste

Luhalahti Tevaniemi Viljakkala

Keskiarvoetäisyys kouluun /km 4,6 18,4 13,6

Pisin etäisyys 11,4 26,8 20,4

Lyhin etäisyys 0,1 10,8 8,4

Edestakainen pisin reitti 22,8 53,6 40,8

Edestakainen lyhin reitti 0,2 21,6 16,8

Luhalahden oppilaista kuljetuksessa 15/28



VARHAISKASVATUS



Varhaiskasvatuksen tulevaisuus 1/2

• 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. 



Varhaiskasvatuksen tulevaisuus 2/2

• 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.



KIINTEISTÖT





Kilvakkalan koulun kuntoarvion 
pitkän tähtäimen suunnitelma 
2019

Koulun kuntoarvio on tehty 
3.5.2019 ja raportoitu 
22.5.2019. Arvion 
yhteenvedon kokonaisuutena 
kohde on pääasiassa 
kuntoluokassa 
tyydyttävä/välttävä 
(Kuntoluokka 3 ja 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. 



Tevaniemen koulun kuntoarvion 
pitkän tähtäimen suunnitelma 
2019

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 
rakennusautomaatiojärjestelm
än 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. 



Luhalahden koulun kuntoarvion 
pitkän tähtäimen suunnitelma 
2019

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. 



OPPILAAKSIOTTOALUEET



Oppilaaksiottoalueiden määrittely

• Ikaalisten kaupungin hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää oppilaan 
lähikoulun määräytymisperusteista. Oppilaaksiottoalueet vahvistetaan erikseen 
tämän kouluverkkotyön jälkeen sivistyslautakunnan päätöksellä. Verkkoryhmä 
suosittaa mm. 1-6.lk pidennetyn opetuksen keskittämistä Valkean ruusun kouluun, 
jos vaikutusta ryhmäkokoon.

• Tässä yhteydessä voidaan tarkastella yhteistyötä Ylöjärven kaupungin kanssa 

• Yhteistyö määritellään erikseen neuvoteltavalla sopimuksella

• Toisen kunnan kouluun oppilaaksi siirtymistä voi kuitenkin joka tapauksessa anoa 
erikseen, kunta käyttää itseoikeudellista päätäntävaltaa hyväksyä tai hylätä 
oppilaaksiotto. Yleensä tässä tapauksessa päätökseen ei sisälly oikeutta 
koulukuljetukseen.



JOHTOPÄÄTÖKSET



Kouluverkosta
1) Jokaiselle oppilaalle järjestetään opetusta

2) Opetussuunnitelma määrittelee opetuksen sisällöt. Toteutustavat vaihtelevat 
yksiköittäin. 

3) Oppilaiden kouluviihtyvyys hyvällä tasolla

4) Ryhmäkoko vaikuttaa myös kustannustasoon

5) Alueellisen lähipalvelut ja niiden saavutettavuus vs. taloudellisuus

6) Kuljetusaikojen ja -kustannusten hallinta tärkeää verkkoa suunniteltaessa, 
rajana 2,5h/päivä

7) Tukipalvelut ja muiden kustannusten tarkastelu myös mukana suunnitelmassa

8) Tulevaisuuden investointien suunnittelu myös mukana valmistelussa



KOULUVERKKOVAIHTOEHDOT
Mallit tiivistettynä, selvitykseen pohjautuen



Yhden yksikön malli 
(Valkean ruusun 
koulu)

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€. 

 

• Yhden yksikön mallilla opetus 
keskitettäisiin taajama-alueelle 
keskustaan. Tällöin kaikki 
perusopetuksen vuosiluokkien 
1-6 oppilaat kulkisivat Valkean 
ruusun kouluun. 

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



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. 

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

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 

 



Kolmen yksikön malli, 
v.3.1. (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. 

• Vaihtoehto on mahdollinen :

• 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

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 0000), 

hallinnolliset tehtävät 

Tukipalveluiden väheneminen 

(ravinto ja siivouskulut 10 000) 

(kiinteistökulut 20 000) 

Investointikustannukset Luhalahteen 

(369 000€) 

 



Kolmen yksikön malli 
3.2 (Valkean ruusun koulu –
Kilvakkalan koulu – Tevaniemen 
koulu, Luhalahden koulun 
etäopetuspiste)

Ks. Dia 3.1.

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

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  

 

 



Kolmen yksikön malli 
Vaihtoehto 3.3. 
(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. 

Vaihtoehto on mahdollinen

-Vaikutus ryhmäkokojen kautta 
pienempään tarvittavan tilan 
tarpeeseen Tevaniemessä

-Vähentää investointitarvetta

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€. 

 

 



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.

Vaihtoehto ei varteenotettava

-Säästötarpeen toteuttaminen 
lähiopetuspalvelun säilyttämällä ei 
toteudu 

-Olemassa olevan resurssin 
kaventaminen vaikuttaa palvelun 
laatuun.

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 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. 



ARVIOINTIA JA 
OSALLISTAMISTA



Ennakkovaikutuksien arviointia 1/2

• Lähipalvelun poistuminen vaikuttaa sellaisten henkilöiden osalta, joilla 
muuttopäätöksen takana koulu lähipalveluna. (uudet ja nykyiset)

• Kulkusuunnan huomioiminen mm. esioppilaiden täydentävässä 
varhaiskasvatuksessa

• Koulunjohtajan tehtävät joko kahdessa tai yhdessä yksikössä

• Tevaniemen koulun investointitarve yhden luokan verran. Jos ennusteet kääntyvät 
positiiviseksi, niin kasvun myötä mahdollisesti lisää.

• Vaikuttaa kilpailutettavien koulukuljetuslinjojen kaluston kokovaatimuksiin 



Ennakkovaikutuksien arviointia 2/2

• Tevaniemessä vuorovaikutussuhteiden määrä lisääntyy  isomman yksikön myötä

• Ryhmäkoot kasvavat 

• Luhalahden oppilaaksiottoalueen oppilaista kaikki siirtyvät koulukuljetusoikeuden 
piiriin (n.10 lisää) ja koulumatkaan käytettävä aika pidentyy

• Koulun säilyessä on tarve investointisuunnitelman teolle ja toteutukselle

• Päätöksen jälkeen joka tapauksessa kahden tai kolmen vakituisen 
opetustyöntekijän rekrytointitarve

• Mahdollisuus kehittää harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen



Adressi Luhalahden koulun puolesta

• Heikennyksiä Luhalahden koulun toimintaan ei hyväksytä

• Rauhallinen lähipalvelu

• Koulurakennus kokoontumisten ja urheilutoiminnan keskus

• Huoli Luhalahden seudun elinvoimaisuudesta, jos koulu lakkaa

• Huoli pitkien koulumatkojen ja suurten kouluryhmien vuoksi kaveriryhmien 
ulkopuolelle jäämisestä, kiusatuksi tulemisesta tai kavereiden puutteesta

• Vähäinen tuki, unenpuute ja stressi lapsille päätöksen johdosta

• Kyläkoulujen ympäristö, sosiaalinen pääoma, tutkimusyhteenvedot sekä 
turvallisuus sekä tvt:n mahdollisuudet puoltavat säilymistä



Palautetta Luhalahden alueelta 1/2 mm.

• Onko vielä vaikuttamismahdollisuuksia?

• Investointihistoria?

• Oppilaaksiottoalueen muutokset Luhalahteen päin?

• Muutosaikataulu?

• Onko Karhen koulussa tilaa?

• Miten kulku järjestyy?

• Miten ryhmiksen käy?

• Ympäristöystävällisyys?

• Ajatellaanko järven takaisia ihmisiä ollenkaan?



Palautetta Luhalahden alueelta 2/2 mm.

- Asumispaikan muutos, jos toteutuu.

- Viljakkala kulkusuuntana, yhteistyömahdollisuuksia?

- Miten tukea annetaan?

- Säilyykö kuljetusoikeus?

- Lasten harrastamisympäristön muutos, syrjivää.

- Koulupäivien kesto

- Luhalahti vireä kylä

- Luhalahden koulun kentän tulevaisuus huolena mm. talvijäädytysten suhteen



Oppilaskyselyt; mikä parasta koulussa?

• Kaverit

• Välitunnit

• Oppiaineet

• Leikkiminen

• Oppiminen



Päätöksenteon vaiheet

• 30.9. Kouluverkkotyöryhmän infotilaisuus

• 30.9-29.10. kannanottojen toimitus liittyen kouluverkkotyöhön

• 29.10. klo 18-19.30 Kuulemistilaisuus Luhalahden koululla

• 20.11. Sivistyslautakunnan esitys kouluverkosta

• 25.11. Kaupunginhallituksen käsittely kouluverkosta

• 2.12. Kaupunginvaltuuston päätös kouluverkosta



KOULUVERKKO2019@IKAALINEN.FI


