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Johdanto  
  
Kangasniemen kunnanvaltuusto käsitteli syyskuussa 2019 talousarvioseminaarissaan 
Kangasniemen kunnan talouden tasapainottamistoimia. Kunnan taloutta rasittavat erityisesti 
kasvavat sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset. Seminaarissa keskusteltiin myös 
kouluverkon supistamisesta yhtenä talouden tasapainottamistoimenpiteenä.    

Kangasniemen kunnanhallitus kokoontui 21.10.2019 ja teki valtuustolle aloitteen 
kouluverkkoselvityksen aloittamisesta. Kangasniemen kunnanvaltuusto päätti hallituksen 
esityksen mukaisesti käynnistää kouluverkkoselvityksen 28.10.2019 kokouksessa.  

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 48, että se hyväksyy vuonna 2019 tehdyn 
kouluverkkoselvityksen ja hyväksyy Otto Mannisen ja Äkryn koulujen lakkauttamisen syksystä 
2020 alkaen osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Päätöksestä tehty valitus käsiteltiin 
Itä-Suomen Hallinto-oikeudessa 13.5.2020, päätösnumero 20/0232/2. Hallinto-oikeus kumosi 
päätöksellään kunnanvaltuuston päätöksen. 

Kunnanhallitus esitti kokouksessaan 18.5.2020 § 100, että kunnanvaltuuston tekemän päätöksen 
16.12.2019 § 48 kumouduttua kunnanvaltuusto aloittaa kouluverkkoselvityksen uudelleenvalmistelun. 
Kouluverkkoselvitystä täydennetään hallinto-oikeuden esiintuomien seikkojen osalta. Lisäksi päätettiin 
esittää, että kouluverkkoselvityksessä otetaan kantaa Sivistyslautakunnan 31.1.2007 § 3 sekä 8.6.2009 § 
33 päätöksiin koulujen oppilasmäärien rajoista ja että siinä tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan 
perusopetuksen kouluverkkoa sekä yksittäisten kyläkoulujen lakkauttamista. Asia valmistellaan 
kunnanvaltuuston uudelleenpäätettäväksi syksyllä 2020. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen 
kokouksessaan 8.6.2020 § 20. 
 
Tämän kouluverkkoselvityksen tarkoituksena on arvioida kokonaisvaltaisesti koulujen tilannetta ja 
merkitystä lasten ja heidän perheidensä, kyläläisten ja koko kuntalaisten näkökulmista sekä 
taloudelliselta kannalta. Selvityksen painopiste on kunnan alakouluissa, koska tarkastelun kohteena on 
yksittäisten kyläkoulujen lakkauttaminen. Lähtökohtana kunnan kouluverkon tarkastelussa on se, että 
kouluverkko on riittävän kattava ja kokonaistaloudellisesti tehokas. Kaikkien kangasniemeläisten lasten 
perusopetuksen taso on turvattava ja mahdollistettava heille mahdollistaen mahdollisimman ehjät 
koulupolut varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja sieltä perusopetukseen sekä lyhyet ja turvalliset 
koulumatkat. 
 
Selvitys sisältää kuvauksen Kangasniemen alakoulujen nykytilasta, tulevien vuosien 
oppilasennusteet, koulurakennusten kuntoselvityksen, koulujen kustannuslaskelmat, tiivistelmän 
lapsivaikutusten arvioinnin, kuntalaiskyselyn sekä kuulemisten tuloksista sekä kouluverkon 
ratkaisuvaihtoehdot sisältäen selvityksen oppilasmääristä keskustan kouluissa ja vaikutuksesta 
koulukuljetuksiin. Lisäksi selvitetään koululaisten iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen 
nykytilannetta sekä mahdollisten koulujen lakkautumisten vaikutusta niihin. 
Kouluverkkoselvityksessä ei anneta esitystä päätöksestä, vaan esityksen tekee 
kouluverkkoselvityksen perusteella kunnanvaltuuston kokoukseen kunnanhallitus. 
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Tiedottaminen ja vaikutusmahdollisuudet 
 
Kuntalain (22 §) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen mahdollisuuksista. Myös kuntalain 29 §:ssä korostetaan tiedottamista vireillä 
olevista ja valmisteluvaiheessa olevista asioista.  

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta 
selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.  
Kangasniemen kunnan sivistys- ja hyvinvointitoimen laatima kouluverkkoselvitys vastaa tähän.  
Lähtökohtaisesti kunnanvaltuusto itse päättää siitä, onko valmisteluaineisto riittävä vai tuleeko 
asian ratkaisemiseksi hankkia lisäselvitystä.  

Kangasniemen kunnan kouluverkkoselvityksessä tarkastellaan koko Kangasniemen kunnan 
perusopetuksen kouluverkkoa sekä yksittäisten koulujen lakkauttamista. Kouluverkkoselvityksen eri 
vaiheissa on otettu huomioon, että mahdollisilla koulujen lakkauttamisilla voi olla huomattava vaikutus 
paitsi koulujen oppilaiden, heidän huoltajiensa sekä koulun henkilöstön, myös muiden kuin 
asianosaisten oloihin. Asian vireilläolosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista on ilmoitettu 
hallintolain 41 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla huomioiden kuntalaisten korostunut tarve saada 
tietoja asian käsittelyn lähtökohdista, tavoitteista, valmistelusta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa siihen 
lausumalla mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on 
ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 
 
Kouluverkkoselvityksestä ja siihen liittyvistä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista on tiedotettu 
kuntalaisille hyvissä ajoin. Tiedotteissa on mainittu, että kunnanvaltuusto tulee päättämään 
mahdollisista muutoksista kouluverkon laajuudesta ja näin ollen mahdollisista kyläkoulujen 
lakkauttamisista. Tiedottaminen on tehty kunnan verkkosivuilla kuulutuksina ja uutisina, kunnan 
virallisella ilmoitustaululla, kunnan omilla Facebook-sivuilla sekä Kangasniemen Kunnallislehdessä. 
Tämän lisäksi oppilaiden huoltajia, koulujen ja oppilashuollon henkilöstöä sekä sidosryhmiä on 
tiedotettu Wilma-viesteillä sekä sähköpostitse. Tiedottamisesta on erillinen Tiedotussuunnitelma 
kouluverkkoselvityksestä 2020 (Liite 1). Kangasniemen Kunnallislehti, Länsi-Savo ja Keskisuomalainen 
ovat uutisoineet kouluverkkoselvityksen eri vaiheista. Tiedottaminen eri kanavien kautta on koottu 
liitteeseen 2. 
 
Kuntalaisia on kuultu kyselyillä. Kuntalaiskysely toteutettiin 25.6.-31.8.2020. Lapsivaikutusten 
arvioinnissa kyselyt toteutettiin 31.8.-9.9.2020 koulujen oppilaille, oppilaiden huoltajille, opettajille ja 
koulunkäynninohjaajille sekä oppilashuoltotyöryhmän henkilöstölle. Vastaamismahdollisuus tarjottiin 
myös kyläyhteisöille. Kyselyt ja niiden tulokset on esitelty tässä kouluverkkoselvityksessä ja liitteissä 5 
ja 6. 
 
Kouluilla ei ole voitu järjestää erillisiä kuulemistilaisuuksia koronavirustilanteen takia. Sen sijaan 
kuntalaisille on järjestetty kaksi yleistä kuulemistilaisuutta Kangasniemi-salissa 14.9. ja 12.10.2020. 
Tilaisuuksia on voinut seurata internetin välityksellä. Ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa esiteltiin 
oppilasennusteet sekä kyselyjen tulokset. Toiseen tilaisuuteen mennessä kouluverkkoselvitykseen on 
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lisäksi tehty arviot koulujen kustannuksista, tiloista, koulukuljetuksista, iltapäivätoiminnasta sekä 
varhaiskasvatuksesta eri koulujen vaikutusalueilla. Tilaisuuksissa on tarjottu mahdollisuus 
kommentointiin sekä tilaisuuksien jälkeen on ollut mahdollisuus kirjallisen palautteen jättämiseen joko 
sähköpostitse tai kirjeitse.  
 
Kunnanvaltuutetut ovat saaneet tietoa kouluverkkoselvityksestä 12.10.mennessä 

- Kunnanhallitus, § 100 Kouluverkkoselvitys,18.05.2020 
- Kunnanvaltuusto, § 20 Kouluverkkoselvitys, 08.06.2020 
- Yleinen kuulemistilaisuus 14.9.2020 
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, § 73 Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista 

tehdystä selvityksestä järjestetty kuntalaiskuuleminen, 25.9.2020 
- Kunnanhallitus, § 162 Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista tehdystä 

selvityksestä järjestetty kuntalaiskuuleminen, 21.9.2020 
- Kunnanvaltuusto, valtuustoseminaari, kyselyjen tulokset, koulukuljetukset ja oppilasennusteet, 

28.9.2020 
- Kunnanvaltuusto, § 32 Kouluverkon palvelurakenteen mahdollisista muutoksista tehdystä 

selvityksestä järjestetty kuntalaiskuuleminen, 28.9.2020 
 

 
 
Kangasniemen kunnan koulujen nykytila  
  
Kangasniemen nykyinen kouluverkko kattaa kuusi alakoulua, Kankaisten yläkoulun ja lukion.  
Yhteensä kouluilla opiskelee 475 luokkien 0–9 oppilasta. Esiopetusta annetaan kunnassa 
alakoulujen yhteydessä. Alakouluilla työskentelevä opetushenkilöstö on kuvattu taulukkoon 1.  

Kirkonkylän koulussa on kaksi toimipistettä, Kalliolan ja Beckerin koulut, ja lukuvuonna 2020–
2021 näissä kouluissa opiskelee yhteensä 235 oppilasta. Kalliolan koulussa opiskelevat 
esikoululaiset ja luokkien 1–2 oppilaat ja Beckerin koulussa luokkien 3–6 oppilaat. Kirkonkylän 
luokkamuotoinen erityisopetus on keskitetty Beckerin koululle.   

Neljä muuta alakoulua ovat kahden opettajan kouluja ja ne sijaitsevat haja-asutusalueilla 
kirkonkylän ulkopuolella. Koulut muodostuvat yhdysluokista 0–2 ja 3–6, Otto Mannisen koulussa 
0–3 ja 4–6. Koittilan koulun oppilasmäärä on kuluneena lukuvuonna 32, Otto Mannisen 19, 
Vuojalahden 25 ja Äkryn koulun 11. Otto Mannisen koulun oppilaaksiottoalueelta kouluun tulisi 
oppilaita 15, mutta neljä oppilasta käy koulua keskustan koulujen alueelta. Myös Vuojalahdessa 
viisi oppilasta käy koulua toiselta oppilaaksiottoalueelta. (Taulukko 4.) Kirkonkylällä 11 oppilaan 
lähikoulu on muu kuin Kalliolan tai Beckerin koulu. Kyläkoulujen erityisopetus on järjestetty 
kiertävän erityisopettajan työtehtävien jakamisella kouluille. Koittilan ja Vuojalahden kouluissa 
työskentelee pienten koulupäivän ajan klo 12 asti koulunkäynninohjaaja, joka siirtyy iltapäiviksi 
ohjaamaan iltapäivätoimintaa. Otto Mannisen ja Äkryn kouluilla koulunkäynninohjaajaa ei ole. 



6 

  

  

 

Taulukko 1 Alakouluilla toimiva henkilökunta 

Kun kouluverkon tämänhetkistä palvelurakennetta tarkastellaan opettajien määrän 
näkökulmasta (taulukko 2), voidaan todeta, että kirkonkylän kouluissa oppilaita on keskimäärin 
opettajaa kohti 15,5–16,8. Beckerin koulussa kahden erityisluokanopettajan pienryhmissä on 
yhteensä 8 oppilasta. Kyläkouluista eniten oppilaita opettajaa kohti keskimäärin on tällä hetkellä 
Koittilan koulussa, 16,0. Muilla kyläkouluilla oppilaita on keskimäärin opettajaa kohden 6,0–12,5. 
Kun vertailun kohteeksi otetaan kunkin koulun palveluja käyttävien perheiden määrä (perheeseen 
laskettu samassa kotiosoitteessa asuvat oppilaat), kirkonkylän kouluissa on yhtä opettajaa 
kohden keskimäärin 14,0–14,8 perhettä. Vuojalahden ja Koittilan kouluilla perheitä on opettajaa 
kohden keskimäärin noin 10, Otto Mannisen koululla 5,5 ja Äkryn koululla 4,0.  

 

Taulukko 2 Alakoulujen palvelurakenne lv. 2020–2021 opettajien, oppilaiden ja perheiden määrissä vertailtuna 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä esikoululaisten täydentävästä varhaiskasvatuksesta on 
erillinen kuvaus kouluverkkoselvityksen s. 19.  

 Oppilasennusteet  
  
Kangasniemen kunnan perusopetuksen vuosien 2021–2027 oppilasennusteen mukaan kunnan 
kokonaisoppilasmäärä tulee laskemaan. Kyläkoulujen oppilasmäärät tulevat laskemaan 
lähivuosina jopa alle 10 oppilaaseen (taulukot 3 ja 4).  
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Kangasniemen kouluverkkoa on tarkasteltu vuonna 2016, jolloin vuosittainen ikäluokan syntyvyys 
vaihteli välillä 40–48 lasta. Vuosina 2013–2018 syntyvyys on ollut enää noin 29–38 lasta vuosittain. 
Tilastokeskuksen 30.9.2019 väestöennusteen mukaan vuosina 2020–2029 syntyy keskimäärin 20 
lasta vuodessa ja siitä eteenpäin jopa vähemmän (taulukko 3). Syntyvyys on vähentynyt 
edellisestä vuoden 2015 väestöennusteesta. Tästä tilastosta ei vuonna 2020 ilmesty 
suomenkielisiä tilastojulkistuksia. 

  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

26 24 23 22 22 22 20 20 20 20 
Taulukko 3 Kangasniemellä vuosina 2020–2029 syntyvien lasten ennuste (Tilastokeskus 30.9.2019) 

  

  
Taulukko 4 Kangasniemen oppilasennuste 2021–2027, tiedot päivitetty 12.10.2020 

 

Seuraavat esikouluikäisten, kuudennen luokan oppilaiden määrät sekä kouluttaiset oppilasmäärät 
vuosina 2020–2027 on koottu väestötietorekisteristä ja kouluhallinto-ohjelma Primukseen 
tallennetuista kunnan oppilastiedoista. Lisäksi tietoa on saatu kunnan varhaiskasvatuksesta. 
Näissä ennusteissa kunkin seuraavina vuosina koulunsa aloittavan oppilaan koulu on määritetty 
kunnan oppilaaksiottorajojen (Liite 3) mukaisena lähikouluna. Vertailu vuosina 2014–2019 
tehtyjen oppilasennusteiden toteutumisesta lv. 2017–2020 on liitteessä 4. 
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Harmaa alue: oppilaat mahtuvat yhteen opetusryhmään 
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Koulukiinteistöjen kunto  
Kyläkoulukiinteistöistä yleensä  

Kaikki neljä kyläkoulukiinteistöä ovat peruskunnoltaan saman tasoisia. Kaikkia rakennuksia 
rasittaa merkittävä korjausvelka, mikä muodostuu pääosin talotekniikasta eli sähkö-, lämmitys ja 
ilmanvaihtojärjestelmistä. Kaikissa rakennuksissa on kuitenkin havaintoperusteisesti pitävät 
katot. Jokaiseen rakennukseen liittyy jonkintasoinen alapohjaan liittyvä haaste. Lievin se on tällä 
hetkellä Vuojalahden koulussa. Koittilan koulun alapohjassa on voimakas maakellarin haju, mikä 
pyrkii tunkeutumaan paikoin sisätiloihin. Äkryssä kellarin tiloissa on erittäin voimakas maakellarin 
haju, mikä nousee voimakkaana sähkökeskukseen. Otto Mannisen koululla hajua esiintyy 
päivähoidon puolella eteisessä. Muuten hajuja ei ilmene, mutta merkittävän riskin rakennukselle 
aiheuttaa etupihan puolen liian matala perustuskorkeus. Muilta rakennusosiltaan ja 
pintarakenteiltaan rakennukset ovat ikääntyneitä.   

Kalliolan koulu 

Kohde on rakennettu vuonna 1929, ja se on peruskorjattu vuonna 1996–1997. Rakennuksen tilat 
sijaitsevat 3 kerroksessa, lisäksi on kellarikerros. Rakennuksen kerrosala on 898 m². Seinät ovat 
muurattuja. Ala-, väli-, ja yläpohjat ovat paikallavalettuja alalaattapalkistoja. Kohde on kokonaisuutena 
tyydyttävässä kunnossa. Kuntoluokka 3. 
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Kohteen vesikate on uusittu 2018. Julkisivupinnoite ja sokkelit kaipaavat paikkakorjauksia ja julkisivu 
myös ylimaalauksen. Salaojitus- ja sadevedenohjausjärjestelmien saneeraus on tarpeen. Kellariin ja 
lämmönjakohuoneeseen nousevan maakosteuden haittoja torjutaan koneellisesti. 

LVI-järjestelmät ovat kokonaisuudessaan tyydyttävässä kunnossa. Ilmanvaihdon osalta mitoitusta on 
tarkastettava nykyohjeistusta vastaavaksi. Lämmitysjärjestelmän kuntoa on seurattava.  

 
Kalliolan koulu 

 

Beckerin koulu 

Rakennus muodostuu kahdesta osasta, joista alkuperäinen osa on rakennettu hirrestä. Laajennus on 
tehty betonirakenteisena vuonna 1976. Rakennusosia on saneerattu 1990-luvulla ja 2013. Rakennus on 
pääasiallisesti tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksen salaojitus on uusittu 2010-luvun alkupuolella. 
Viimeisimpänä korjauksena kiinteistöön on uusittu laajennusosan vesikatot.  

Rakennukseen kohdistuvista kunnostustarpeista merkittävimmät ovat ikkunoiden kunnostus tai 
uusiminen ja julkisivumaalaukset.  

Yleiskaapeloinnin ja valaistuksen käyttöikä lähestyy loppuaan ja uusinta tulee ajankohtaiseksi 10 
vuoden sisällä. 

Laajennusosan alapohjan maakosteuden noususta johtuvia mahdollisia haittoja on seurattava 
säännöllisesti. Edellisestä johtuen rakennukseen on tehty saneerausta 2013. 

 
Beckerin koulu 
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Koittilan koulu   

Rakennus on pääosin kiviperustusten päälle rakennettu hirsirakennus, osassa rakennusta on kellari. 
Kohteen alapohja on pääosin tuulettuvaa tilaa, joka rajoittuu porrashuoneen ja kellaritilojen kohdalle. 

Rakennuksen julkisivu on maalattu 2018, ikkunat on uusittu 2019. Vesikatto on maalattu 2010-luvulla. 
Alapohjaan on tehty orgaanisen aineksen poistoa 2017. Tästä huolimatta alapohjassa ilmenee edelleen 
hajuhaittaa, minkä kulkeutumisen estäminen sisätiloihin on erittäin haastavaa. 

Ilmanvaihdon osalta mitoitusta on tarkastettava nykyohjeistusta vastaavaksi. Lämmitysjärjestelmä 
uusitaan öljystä maalämpöön. 

 

Koittilan koulu 

 

Otto Mannisen koulu   

Otto Mannisen koulu on peruskorjattu 1985. Kiinteistön lämmitysmuotona on sähköinen 
kattolämmitys. Lämmitys on asennettu vuoden 1985 remontissa ja se tulee uusia seuraavan 
viiden vuoden kuluessa kustannustehokkaampaan. Porakaivo on melko uusi. Käyttövesiputkisto 
on niin ikään vuodelta 85. Lämminvesivaraaja uusimisesta on alle kymmenen vuotta. Likakaivot 
ovat vanhat ja saneerauksen tarpeessa. Ilmanvaihtolaitteet ja sähköt ovat myöskin vanhan 
remontin aikaiset. Päiväkodin puolella on uudempi pieni IV-kone, mikä on asennettu huoneiston 
ollessa asuinkäytössä. Rakennuksen ilmanvaihdon saneeraus lämmityksen ohella alkaa olla 
lähivuosina ajankohtainen.   

 

Otto Mannisen koulu 
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Vuojalahden koulu   

Rakennukseen on tarkoitus tehdä PTS 2020. Rakennus on verrattain hyvässä kunnossa. Koulu-osa 
on hirsirakenteinen ja päiväkotiosa lautarakenteinen. Vesikatto on hyväkuntoinen. 

Rakennuksen alapohjan saneeraus on tehty, koneellinen kuivaus, kahdessa eri osassa 2000 
luvulla. Salaojien ja hulevesien johtamisjärjestelmät on uusittu 2012. Ilmanvaihtoa on saneerattu 
2014. Ilmanvaihdon osalta mitoitusta on tarkastettava nykyohjeistusta vastaavaksi. 

 

Vuojalahden koulu 

Äkryn koulu  

Äkryn koululla on lämmitysmuotona sähköinen kattolämmitys ja sähköisiä seinäpattereita. Äkryn 
koulun peruskorjaus on tehty arviolta 90-luvun alkupuolella. Tuolloin on asennettu 
ilmanvaihtolaitteisto, saneerattu käyttövesiputkisto ja asennettu sähköinen lämmitysjärjestelmä. 
Lämminvesivaraaja on vuoden vanha. Käyttövesiputkistoa on uusittu osittain vuotovahinkojen 
vuoksi. Jätevesijärjestelmä on saneerattu noin 10 vuotta sitten. Automaatiolaitteistoa on uusittu 
alle kymmenen vuotta sitten. Käyttövesiputkisto on välittömän saneeraustarkastelun tarpeessa 
ilmanvaihtojärjestelmän ohella.   

 

Äkryn koulu 
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Koulujen kustannukset ja oppilaskohtaiset kustannukset  
  
Koulujen kustannukset on laskettu tilinpäätöksen 2019 toteutuneiden bruttokustannusten 
määrärahoilla. Kustannuksiin on laskettu ulkoiset ja sisäiset opetustoiminnan menot. 
Oppilasmäärinä on käytetty 0–6 luokkien 20.09.2020 tilanteen mukaisia oppilastilastoja.  

   tp-2019 kust./ kust./ ta-2020 kust./ kust./ keskiarvo keskiarvo 

  KOULU ok oppilas oppilas   oppilas oppilas kust./opp kust./opp 

     lähikoulu     lähikoulu   lähikoulu 

 Kalliolan koulu 619 005 6 253  654 400 6 610  6431   
  Beckerin koulu 1 217 000 8 693  1 254 510 8 961  8827   
  Koittilan koulu 207 023 9 001  196 631 8 549  8775   
  Otto Mannisen koulu 162 912 7 083 11 637 141 922 6 171 10 137 6627 10887 
  Vuojalahden koulu 221 568 7 640 8 522 216 539 7 467 8 328 7554 8425 
  Äkryn koulu 248 732 12 437   172 014 8 601   10519   

 Yhteensä 2 676 240   2 636 016     
 

 
  
  

 
  
 

 

 

 

 

Koulujen kustannukset muodostuvat pääosin henkilöstömenoista ja kuljetuskustannuksista, jotka 
ovat kaksi suurinta koulujen kuluerää. Vuojalahden koulun kustannuksia nostavat muita 
korkeammat henkilöstökustannukset. Äkryn koulun kuljetuskustannukset sen sijaan ovat 
suuremmat kuin muilla kouluilla. Oppilaskohtainen kustannus on Otto Mannisen koulussa 
selkeästi muita korkeampi, jos tarkastellaan koulun kustannuksia vähäisen lähikoulun 
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oppilasmäärän kautta. Otto Mannisen koulussa on yksi vakituinen opettaja, joka saa koko vuoden 
palkan ja määräaikainen, jonka työsuhde päättyy kesäksi. Otto Mannisen ja Äkryn kouluissa ei 
myöskään työskentele ohjaajaa, minkä vuoksi kokonaispalkkamenot ovat alhaisemmat.   

   

Koulujen lakkauttamisen vaikutukset koulukuljetuksiin  
  
Perusopetuslain 6 §:n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden 
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä 
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.  Koulumatkojen 
turvallisuutta ja lyhyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon muun ohella asutuksen ja koulujen 
sekä muiden opetuksen järjestämispaikkojen, kuten päiväkotien, sijainti sekä muut asianomaisen 
kunnan olosuhteet ja oppilaiden ikä. 

Perusopetuslain lisäksi koulukuljetusten järjestämisessä ja toteuttamisessa noudatetaan 
Kangasniemen kunnan koulukuljetusperiaatteita. Koulumatkan turvallisuuden 
arviointiperusteena käytetään Liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Kuntaliiton 
kehittämää Koululiitu-arviointimenetelmää. Koulukuljetusten järjestämisessä tulee huomioida 
turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 

Kangasniemen kunnassa maksuton koulukuljetus myönnetään oppilaalle osoitettuun lähikouluun ilman 
hakemusta 

 luokkien 0–2 oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä 
 luokkien 3–6 oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä 

Koulumatka mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista ja ympäri vuoden käytössä olevaa tietä pitkin.  

Huoltajan hakemuksella maksuton koulukuljetus voidaan myöntää, vaikka koulumatka alittaisi em. 
kilometrirajat, jos 

 koulumatka on vaarallinen, vaikea tai raskas 
 oppilas tarvitsee kuljetuksen terveydellisistä syistä (vaatii lääkärinlausunnon) 

Jos oppilaalle ei myönnetä maksutonta koulukuljetusta, hän voi saada huoltajan hakemuksesta 
kuljetuksen ns. itsemaksavana matkustajana. 

Jos oppilas on hakeutunut muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, jää koulumatka itse 
järjestettäväksi ja kustannettavaksi.  

Taulukoissa 5 ja 6 on koottuna vertailua oppilaiden koulumatkoista lukuvuonna 2020–2021 (Liite 7). 
Vertailussa koulumatkat on mitattu Google Maps -sovelluksella.   

Kirkonkylän koulun osalta vertailuun on otettu alakoulujen koulukuljetuksessa olevat oppilaat (163 
oppilasta). Koulukuljetusta ei käytä kirkonkylällä 60 % alakoulujen oppilaista: Kalliolan koulua käyvistä 
63 asuu keskustaajaman läheisyydessä alle 3 km etäisyydellä koulusta, ja Beckerin koululla 79 oppilaan 
koulumatka on alle 5 km.   

Tällä hetkellä osa kyläkoulujen oppilaista asuu hyvin lähellä omaa lähikouluaan, ja he pystyvät 
kulkemaan koulumatkan jalkaisin tai pyörällä (taulukko 5). Näiden oppilaiden osalta matka 
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muuttuisi koulun lakkautuessa autolla kuljettavaksi. Kuitenkin pääosin kyläkouluihin kuljetaan 
koulukuljetuksilla. Koulun lakkautuminen tarkoittaisi kyläkoulujen osalta sitä, että kaikki oppilaat 
siirtyisivät koulukuljetukseen, pois lukien ne Otto Mannisen koulun oppilaat, jotka käyvät koulua 
kirkonkylältä käsin. Koulujen lakkauttamiset eivät aiheuta oppilaiden koulumatkojen 
turvallisuuteen merkittävää muutosta.  

 

Taulukko 5 Alakoulujen oppilaiden koulumatkojen pituuden (km) vaihteluväli lukuvuonna 2020–2021 

Koulumatkojen pituuksista on kouluittain laskettu koulumatkan pituuksien keskiarvo sekä 
mediaani. Mediaani kuvaa monissa tapauksissa jakauman tyypillistä arvoa luotettavammin kuin 
keskiarvo. Näin on etenkin silloin, kun jakauma on vino. Tällä hetkellä kyläkoulujen koulumatkat 
keskimäärin liikkuvat välillä 7,1–9,6 km / Md. 6,8–9,6 km. Kirkonkylän kuljetusoppilaiden 
koulumatka on ka. 10,3 / Md 8,9 km. (Taulukko 6.) 

Koulun lakkautuessa koulumatkoihin tulisi selkeästi eniten lisää pituutta Koittilan koululla, jossa 
koulumatkat pitenisivät keskimäärin 17,6 km / Md. 20,9 km. Koittilassa ja Vuojalahden koululla 
yksittäisten oppilaiden koulumatkaksi kirkonkylälle tulisi yli 30 kilometriä. Vuojalahdessa osa 
oppilaista asuu lähempänä kirkonkylää, mikä laskee keskimääräisen koulumatkan pitenemisen 
8,3 / Md 10,6 kilometriin. Äkryn koulun oppilaille koulun lakkautuminen merkitsisi koulumatkan 
pitenemistä ka. 9,3 / 13,5 kilometrillä. Otto Mannisen koululla kolmen oppilaan koulumatka 
lyhenisi koulun lakkautuessa, mutta keskimäärin koulumatkat pitenisivät ka. 6,3 / Md. 8,5 
kilometrillä, pisimpien koulumatkojen ollessa yksittäisillä oppilailla yli 20 kilometriä. (Taulukko 6, 
Liite 7.) 

Taulukko 6 Vertailu alakoulujen oppilaiden koulumatkojen pituuksista (km)  
ja mahdollisten lakkautusten vaikutuksista niihin 
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Oppilaiden kannalta kilometrimääräisesti pitenevä koulumatka kirkonkylän koululle ei 
välttämättä ajallisesti pidennä koulupäivää, vaikkakin näin tulisi epäilemättä usean oppilaan 
kohdalla käymään, etenkin silloin kun koulumatka pitenee huomattavasti. Koulukuljetusreitti ei 
useinkaan ole suora reitti kotoa kouluun. Reitit suunnitellaan siten, että reitin varrelta kerätään 
tarkoituksenmukaisesti alueen oppilaat ja taksien täyttöaste pysyisi korkeana.  
 
Osa oppilaista kävelee kuljetusreitin varteen. Jos kaikki oppilaat haettaisiin kotipihasta, 
ensimmäisenä kuljetukseen tulevien oppilaiden lähtöaika aikaistuisi kohtuuttomasti. Jokainen 
lyhytkin ”pisto” reitiltä pidentää reitin ajoaikaa. Tämän vuoksi käytännössä esikoululaiset haetaan 
kotipihasta tai turvallisesta kodin lähiliittymästä, ja myös 1.–2.-luokkalaisia pyritään etenkin 
aamuisin hakemaan mahdollisuuksien mukaan lähempää kotoa, ja 3. luokasta alkaen oppilaiden 
edellytetään kävelevän koulukuljetusreitin varteen myös aamuisin. Vuojalahden ja Koittilan 
koulujen osalta koulujen lakkautuminen pidentäisi koulumatkojen pituutta huomattavasti osalla 
oppilaita. Näissä tapauksissa reittisuunnittelussa tulisi kiinnittää erityisen paljon huomiota aikaan, 
joka oppilailla päivittäin kuluu koulumatkoihin ja pyrkiä järjestämään reitit mahdollisimman 
suoraan. Mitä pidempi koulumatka, sitä suuremmalla syyllä oppilas haetaan lähempää kotoa ja 
kävelymatka pyritään pitämään lyhyehkönä. 
 
Koulujen lakkautuessa monilla kyläkoulujen oppilailla kouluun lähtöaika siirtyisi myöhäisemmäksi 
kuin kyläkouluun lähtiessä, sillä kirkonkylän koulujen aika on puoli tuntia myöhemmin kuin 
kyläkouluilla. Koulujen lakkautumisen myötä muuttuvat reitit joiltain osin helpottaisivat myös 
kirkonkylällä jo opiskelevien oppilaiden kuljetuksia verrattuna aiempaan, kun lisääntyvien reittien 
myötä reitit lyhenisivät ja kuljetusta ei tarvitsisi odottaa koululla.  
 
Selvitys koulukuljetusreittien muuttumisesta on tehty siirtämällä oppilastiedot ensi lukuvuoden 
oppilaista kouluittain koulukuljetusreittien kartoille siten, että kyläkoulujen oppilaat on luettu 
Kalliolan ja Beckerin koulun oppilaiksi. Tämän jälkeen yhteistyössä reittejä tänä lukuvuonna 
liikennöivien yrittäjien kanssa on pohdittu kuljetusten järjestämistä aamu- ja iltapäiväreiteittäin.   

Selvityksessä on otettu huomioon oppilaiden luokka-aste, koulu sekä lukujärjestykset siltä osin, 
kun ne ovat tällä hetkellä tiedossa. Ainoastaan Beckerin koulun iltapäiväkyytien osalta puuttuu 
tarkka tieto oppilaiden koulun päättymisajoista. Selvitys on tehty lukuvuoden 2020–21 reittien 
perusteella. Reiteittäin on otettu huomioon takseihin mahtuva oppilasmäärä, mahdolliset 
reittimuutokset ja mahdollisesti tarvittavat uudet reitit. Koulujen lakkautumisen vaikutuksia 
koulukuljetuksiin on tarkasteltu sekä oppilaiden näkökulmasta että kustannusten ja 
reittisuunnittelun näkökulmasta.   

Selvityksen mukaan reittien suuntautuminen haja-asutusalueelta kirkonkylän suuntaan jossain 
määrin helpottaa reittisuunnittelua ja yksinkertaistaa reittejä. Niillä Otto Mannisen koulun ja 
Äkryn koulun reiteillä, joissa reitillä kuljetettava oppilasmäärä nousee, oppilaskohtaiset 
kustannukset kuljetusten osalta pienenevät, kun taksien täyttöaste nousee. Sen sijaan Koittilan ja 
Vuojalahden koulujen koulukuljetukset ovat jo nykyisillä oppilasmäärillä hyvin täysiä. 
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Koittilan koulu  
 
Alle 13-vuotiaan koulumatka saa odotuksineen kestää korkeintaan 2,5 tuntia päivässä. Koittilan 
koulun lakkautuessa sijainti kunnan pohjoisreunalla kaukana kuntakeskuksesta pidentäisi 
oppilaiden koulumatkoja huomattavasti (Taulukot 5 ja 6, Liite 7). Jotta koulupäivät eivät 
pidentyisi kohtuuttomiksi pienillä oppilailla, kauimpana asuvien oppilaiden kuljetus olisi 
järjestettävä mahdollisimman suoraan läheltä kotoa kouluun, mikä lisäisi kuljetuksiin tarvittavien 
taksien määrää ja siten kustannuksia.  

Lukuvuonna 2020–2021 ensimmäiset Koittilan koulun oppilaat lähtevät koulukuljetukseen jo klo 
6.50 koulun alkaessa klo 8, koulupäivään tulee tällöin lisää pituutta aamuisin 1 tunti 10 minuuttia. 
Ensimmäiset kirkonkylälle kouluun tulevat oppilaat lähtevät koulukuljetuksen kyytiin n. klo 7, eli 
koulumatkaan kuluu aamuisin noin 1 tunti 30 minuuttia. Iltapäivisin, kun reitillä on vähemmän 
oppilaita, kotimatka sujuu hieman nopeammin. 

Selvitystä tehdessä on keskusteltu lukuvuonna 2020–21 Koittilan koulun reittejä liikennöivän 
yrittäjän kanssa, joka arvioi, että koulun lakkautuessa suunnan liikennöintiin tarvittaisiin aamuisin 
linja-auton lisäksi nykyiseen verrattuna yksi lisätaksi, sekä iltapäivisin klo 12.30 ja 14.30 
kuljetuksiin mahdollisesti molempiin yhdet lisätaksit. Nykyisiin reitteihin verrattuna 
kilometrimäärät kasvaisivat useilla kymmenillä kilometreillä jokaisella reitillä. Lisäkustannukset 
lisääntyvistä reiteistä kasvaisivat arvion mukaan liki 20 000 euroon, vaikka huomioidaan Koittilan 
koulun poistuvat klo 12 ja 14 kuljetukset. 

Otto Mannisen koulu  
  
Alle 13-vuotiaan koulumatkaan saa odotuksineen kestää korkeintaan 2,5 tuntia päivässä. 
Selvityksen mukaan taksimatkoihin kuluisi pisimmillä koulumatkoilla aamuisin max 1 tunti ja 
iltapäivisin n. 45 minuuttia.  

Oppilaiden kouluun lähtöaika aamulla olisi osalla oppilailla nykyistä myöhäisempi. Koulu alkaa 
kirkonkylällä kyläkoulua puoli tuntia myöhemmin.   

Selvitystä tehdessä on keskusteltu lukuvuonna 2020–21 reittejä liikennöivien yrittäjien kanssa, 
jotka toteavat, että koulun lakkautumisen myötä koulukuljetukset eivät aiheuttaisi merkittäviä 
lisäkustannuksia. Otto Mannisen koulun lakkautuvien klo 12 ja klo 14 iltapäiväreittien 
kustannuksilla kompensoidaan esimerkiksi klo 12.30 tarvittava toinen iltapäiväreitti keskustan 
suunnasta Hokkaan. Kirkonkylän reiteillä kuljetettavien oppilaiden lisääntyminen lisää taksin 
täyttöastetta ja näin oppilaskohtainen kustannus pienenee.  Reittikuvaukset Liitteessä 8. 

Otto Mannisen koulussa on ollut lukuvuonna 2020–21 neljä oppilasta, joiden lähikoulu on ollut 
Kalliolan tai Beckerin koulu. He saisivat maksuttoman koulukuljetuksen koulun lakkautuessa ja 
oppilaaksiottoalueensa mukaiseen lähikouluun vaihtaessaan tai koulumatkan pituus lähikouluun 
jäisi alle 5 kilometrin.   
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Vuojalahden koulu  
 

Alle 13-vuotiaan koulumatkaan saa odotuksineen kestää korkeintaan 2,5 tuntia päivässä. 
Vuojalahden koulun lakkautuessa oppilailla, jotka asuvat Luusniemen suunnalla kaukana 
kuntakeskuksesta, koulumatkat pidentyisivät huomattavasti (Taulukot 5 ja 6, Liite 7). Jotta 
koulupäivät eivät pidentyisi kohtuuttomiksi pienillä oppilailla, kauimpana asuvien oppilaiden 
kuljetus olisi järjestettävä mahdollisimman suoraan läheltä kotoa kouluun, mikä lisäisi kuljetuksiin 
tarvittavien taksien määrää ja siten kustannuksia. Nykyisillä aikatauluilla ensimmäiset 
Vuojalahden kouluihin tulevat oppilaat lähtevät koulukuljetuksen kyytiin n. klo 7, eli 
koulumatkaan kuluu aamuisin noin 1 tunti. Iltapäivisin, kun reitillä on vähemmän oppilaita, 
kotimatka sujuu nopeammin. 

Selvitystä tehdessä on keskusteltu lukuvuonna 2020–21 Vuojalahden koulun reittejä liikennöivän 
yrittäjän kanssa, joka arvioi, että koulun lakkautuessa suunnan liikennöintiin tarvittaisiin aamuisin 
linja-auton lisäksi nykyiseen verrattuna yksi lisätaksi, sekä iltapäivisin klo 12.30 kuljetuksiin kaksi 
lisätaksia sekä klo 14.30 kuljetuksiin yksi lisätaksi. Nykyisiin reitteihin verrattuna kilometrimäärät 
kasvaisivat kymmenillä kilometreillä jokaisella reitillä. Lisäkustannukset lisääntyvistä reiteistä 
kasvaisivat arvion mukaan liki 17 000 euroon, vaikka huomioidaan Vuojalahden koulun poistuvat 
klo 12 ja 14 kuljetukset. 

Äkryn koulu  
  
Alle 13-vuotiaan koulumatkaan saa odotuksineen kestää korkeintaan 2,5 tuntia päivässä. 
Selvityksen mukaan taksimatkoihin kuluisi pisimmillä koulumatkoilla aamuisin noin 1 tunti 10 
minuuttia ja iltapäivisin riippuen kuljetettavien oppilaiden määrästä max 1 tunti. 

Oppilaiden kouluun lähtöaika aamulla olisi monilla oppilailla nykyistä myöhäisempi. Koulu alkaa 
kirkonkylällä kyläkoulua puoli tuntia myöhemmin. Latvakyytien jäädessä pois reittien aikatauluja 
ei tarvitse kohdata Hännilässä, jolloin kuljetukset voivat lähteä nykyistä myöhemmin.  
Koulumatkan kilometrimääräinen piteneminen ei välttämättä tarkoita, että oppilaan koulupäivä 
ajallisesti pitenee. Jo nykytilanteessa ensimmäiset oppilaat lähtevät suunnalta kuljetukseen  
n. klo 7 eli tuntia ennen koulun alkua. Odotusta tulee myös koulupäivän päätteeksi, kun taksi vie 
ensin toisen suunnan oppilaat. 

Selvitystä tehdessä on keskusteltu lukuvuonna 2020–21 reittejä liikennöivien yrittäjien kanssa, 
jotka toteavat, että koulun lakkautumisen myötä koulukuljetukset eivät aiheuttaisi merkittäviä 
lisäkustannuksia. Äkryn koulun lakkautuvista iltapäiväreiteistä säästyvillä kustannuksilla voidaan 
pidentää nykyisiä reittejä ja perustaa uusi reitti.  

Äkryn koulun koulukuljetusreittien kustannukset ovat kunnan kalleimpia, sillä välimatkat ovat 
pitkiä ja oppilaat asuvat harvassa. Oppilaita ajetaan Äkryn koulusta katsottuna kolmeen eri 
suuntaan. Nykytilanteessa taksit kulkevat vajaina, osalla reiteistä taksissa on alle viisi oppilasta. 
Suurempi täyttöaste pienentäisi oppilaskohtaisia kustannuksia sekä aamu- että iltapäiväreiteillä 
(yhdistyvät reitit kirkonkylän koulujen kanssa). 
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Kirkonkylässä koulua käyviä oppilaita ajatellen reittien uudelleen suunnittelu toisi koulumatkoihin 
ajallisesti helpotusta, kun reittejä tulisi lisää. Tänä lukuvuonna oppilaat ovat joutuneet jonkin 
verran istumaan taksissa melko pitkiä aikoja, kun kuljetettavat oppilaat mahtuvat samaan taksiin, 
mutta reitistä tulee pitkä. Samoin osa oppilaista on joutunut joinakin päivinä odottamaan 
kuljetusta koululla, kun reitin oppilaat eivät mahdu yhteen taksiin.  

Koululaisten iltapäivätoiminta ja esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus  
 

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää itse päättämässään laajuudessa koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoimintaa kunnassa toimivien koulujen 1.–2. luokkalaisille sekä erityisen tuen piirissä 
oleville 3.–9. luokkien oppilaille. Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus 
saada osa-aikaista varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäiväkodissa, jos siihen on tarvetta 
huoltajien työssä käynnin, opiskelun tai lapsen tarvitseman tuen takia. Perusopetuslain 
perusteella kunnan on siten esiopetuspaikoista päättäessään huomioitava, että lapsella on 
mahdollisuus saada varhaiskasvatusta osa-aikaisesti joko päiväkodissa tai perhepäiväkodissa. 

Kangasniemellä kunnan järjestämää 1.–2.-luokkalaisille suunnattua koululaisten 
iltapäivätoimintaa järjestetään Kalliolan koululla koulutoimen toimintana, Koittilan ja 
Vuojalahden kouluilla siitä vastaa varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen järjestämää on myös 
esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus, jota on Kalliolan, Koittilan ja Vuojalahden kouluilla. 
Otto Mannisen koululla varhaiskasvatusta ja iltapäivätoimintaa järjestää T:mi Terhi Tulla. Äkryn 
koululla näitä palveluja ei tarjota alueen vähäisen lapsimäärän vuoksi, mutta kunta kuljettaa 
esiopetuksen oppilaat tarvittaessa Kalliolan koululle täydentävään varhaiskasvatukseen.  

Koululaisten iltapäivätoiminta kirkonkylällä  
Kalliolan koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä on lokakuussa 2020 kirjoilla 41 lasta. Kalliolan 
koulun 66:sta 1.–2. luokan oppilaasta 36 eli 55 % osallistuu iltapäivätoimintaan. Lisäksi ryhmässä 
on viisi oppilasta muilta kouluilta.   

Koulujen lakkautuminen lisäisi mahdollisesti iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden määrää, 
mutta tarvetta on vaikea ennustaa. Taulukossa 7 ovat 1.–2.-luokkalaisten oppilasmäärät 
lukuvuonna 2021–22 eri kouluilla. Kaikkien koulujen lakkautuessa ryhmän kooksi tulisi kuluvan 
lukuvuoden osallistumisprosentilla laskettuna 46 lasta. Tällaisen oppilasmäärän lisäys vaatisi 
yhden ohjaajan lisäresurssin henkilöstöön. Koittilan ja Vuojalahden koulujen 1.–2. luokkalaisten 
oppilasmäärät ovat suurempia verrattuna oppilasmääriin Äkryn ja Otto Mannisen kouluilla, joiden 
lakkautuminen ei mahdollisesti vielä lisäisi henkilöstölisäyksen tarvetta iltapäivätoiminnassa.  

Esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus kirkonkylällä 
Esiopetusta järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on 
mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluita. Kalliolan koulussa on 27 esikoululaista, joista 
lokakuussa 2020 varhaiskasvatuksen järjestämään esikoululaisten täydentävään 
varhaiskasvatukseen osallistuu 19 lasta (70 %).  

Esikoululaisten täydentävän varhaiskasvatuksen osalta oppilasmäärät kasvavat syksyllä 2021 
siten, että jo ilman lakkautumisia toiminnan järjestämiseen on mahdollisesti otettava yksi ohjaaja 
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lisää. Koittilan ja/tai Vuojalahden koulun lakkautuessa lisäresurssin tarve nousisi kahteen 
ohjaajaan. Otto Mannisen ja Äkryn kouluilla ei tämänhetkisen ennusteen mukaan ole 
esiopetusikäisiä lapsia syksyllä 2021, joten niiden lakkautuminen ei vaikuttaisi resurssien 
tarpeeseen. 

 

 
Taulukko 7 Syksyn 2021 tilanne oppilaaksiottoalueilla 

 

Varhaiskasvatus ja koululaisten iltapäivätoiminta haja-asutusalueilla 
Syksyllä 2021 Kangasniemen haja-asutusalueilla asuu tämän hetken ennusteen mukaan yhteensä 44  
0–5-vuotiasta lasta, 9 esiopetusikäistä lasta sekä 23 1.–2.-luokkalaista lasta. Lasten määrät haja-
asutusalueilla on kuvattu ikäryhmittäin taulukossa 8. 

 

Taulukko 8 Lasten määrät haja-asutusalueilla syksyllä 2021 

Koittilan koulun oppilaaksiottoalue  
Syksyllä 2021 Koittilan koulun alueella on ennusteen mukaan 18 iältään 0–5-vuotiasta lasta, joista 
on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa Mörrimöykyn kolon ryhmäperhepäivähoidossa 8 ja 
kirkonkylällä perhepäivähoidossa 1 lapsi.  

Syksyllä 2021 Mörrimöykyn kolon ryhmässä on myös esikoululaisia (max 2) ja koululaisia (max 13 
oppilasta), joiden iltapäivätoiminta järjestetään varhaiskasvatuksen ryhmässä. 

Varhaiskasvatuksen tarve alueella on supistumassa, minkä myötä myös toimipisteessä 
työskentelevä henkilöstömäärä tulee mahdollisesti vähenemään kolmesta työntekijästä kahteen. 
Mikäli koulu ei olisi varhaiskasvatuksen käytössä koulun mahdollisen lakkautumisen jälkeen, 
palvelu pitäisi siirtää kirkonkylälle, mikä aiheuttaisi paineita kirkonkylän tilatarpeeseen. Koittilan 
kylän sijainti on kaukana kirkonkylästä, minkä vuoksi hoitopaikan siirtyminen kirkonkylään 
vaikeuttaisi alueen perheiden arkea. 

Vaihtoehto, jossa varhaiskasvatus jatkaisi koulurakennuksessa koulutoiminnan lakkautuessa, olisi 
kunnalle kallis: koulukiinteistöstä tulisi edelleen maksaa juoksevat lämmitys-, sähkö- yms. kulut ja 
myös ruoka tulisi kuljettaa edelleen päivittäin toimipisteeseen. 
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Otto Mannisen koulun oppilaaksiottoalue  
Syksyllä 2021 Otto Mannisen koulun alueella on ennusteen mukaan 6 iältään 0–5-vuotiasta lasta, 
joista tällä hetkellä on perhepäivähoidossa Tmi Terhi Tullalla 4 lasta. Lisäksi Terhi Tullan 
perhepäivähoitopaikassa on tällä hetkellä 3 lasta kirkonkylän alueelta. Lapsista yksi on 
kokoaikaisessa ja muut osa-aikaisessa hoidossa.  

Syksyllä 2021 alueella ei ole tämän hetken ennusteen mukaan esikoululaisia. Koululaisten 
iltapäivätoiminnan tarve 1.–2. luokkalaisten osalta koskee alueen lapsista korkeintaan kolmea 
lasta.  

Vuojalahden koulun oppilaaksiottoalue  
Syksyllä 2021 Vuojalahden koulun oppilaaksiottoalueella on ennusteen mukaan 12 iältään 0–5-
vuotiasta lasta. Heistä on tällä hetkellä 5 varhaiskasvatuksessa Vuojalahden päiväkodissa, 2 
Kalliolan päiväkodissa ja 1 perhepäivähoidossa kirkonkylällä. Vuojalahden päiväkodissa on 
varhaiskasvatuksessa lisäksi kaksi 0–5-vuotiasta lasta koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.   

Syksyllä 2021 Vuojalahden päiväkodin varhaiskasvatuksen ryhmässä järjestetään myös 
esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (max 5 oppilasta) sekä 1.–2.-luokkalaisten 
iltapäivätoiminta (max 9 oppilasta).  

Koulun lakkautuessa Vuojalahden päiväkodin lapsimäärän tulisi nousta, jotta varhaiskasvatusta 
toimipisteessä kannattaisi jatkaa ilman koulun toimintaa. Vuojalahdessa ei järjestetä lasten 
vuorohoitoa, joka on keskitetty Kalliolan päiväkotiin. Tämä vähentää lapsimäärää, joka voidaan 
sijoittaa toimipisteeseen.  

Mikäli koulu ei olisi varhaiskasvatuksen käytössä koulun mahdollisen lakkautumisen jälkeen, 
palvelu pitäisi siirtää kirkonkylälle, mikä aiheuttaisi suuria paineita kirkonkylän tilatarpeeseen. 
Osa Vuojalahden varhaiskasvatusta käyttävistä perheistä asuu kaukana kirkonkylästä, joten 
toimipisteen siirtyminen kirkonkylälle vaikeuttaisi heidän arkeaan. Vaihtoehto, jossa 
varhaiskasvatus jatkaisi koululla koulutoiminnan lakkautuessa, olisi kunnalle kallis: 
koulukiinteistöstä tulisi edelleen maksaa juoksevat lämmitys-, sähkö- yms. kulut ja myös ruoka 
tulisi edelleen kuljettaa päivittäin toimipisteeseen. 

Äkryn koulun oppilaaksiottoalue  
Äkryn koululla ei tällä hetkellä järjestetä varhaiskasvatusta eikä iltapäivätoimintaa vähäisen 
lapsimäärän vuoksi. Nykytilanteessa huoltajat maksavat itse oppilaan taksikuljetuksen tai 
hoitavat muutoin 1.–2.-luokkalaisten kuljetuksen Kalliolan koulun iltapäivätoimintaan 
koulupäivän jälkeen. Kunta maksaa kuljetuksen Kalliolan koululle yhdelle täydentävää 
varhaiskasvatusta tarvitsevalle esikoululaiselle. 

Alueella on ennusteen mukaan syksyllä 2021 kahdeksan 0–5-vuotiasta lasta, joista tällä hetkellä 
kolme on Kalliolan päiväkodissa.  

Syksyllä 2021 alueella ei ole esikoululaisia, jotka tarvitsisivat täydentävää varhaiskasvatusta.   
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Kyselyt / Kuntalaiskysely ja kyläyhdistysten kannanotot 
 
Kuntalaiskysely 
Kuntalaiskysely toteutettiin 25.6.-31.8.2020 sähköisesti asianhallintajärjestelmän kautta sekä 
kyselylomakkeella kunnan matkailuneuvonnassa ja kirjastossa. Kysely käynnistettiin 
kuulutuksella kunnan verkkosivuilla 24.6.2020. Verkkosivuilla julkaistiin 25.6.2020 asiasta 
uutinen, joka jaettiin myös Facebook kunnan omalla sivulla sekä Kangasniemi-Foorumissa. 
Kangasniemen Kunnallislehdessä oli ilmoitus 25.6.2020. Kunnallislehti uutisoi 
kouluverkkoselvityksestä ja siihen liittyvästä kuntalaiskuulemisesta 6.8.2020. Kunnan Facebook-
sivuilla muistutettiin kyselyyn vastaamisesta 19.8.2020. (Liite 2.) Kyselyyn vastasi määräajassa 52 
kuntalaista. 

Kuntalaiskyselyyn vastanneiden mielestä kouluverkkoratkaisussa tulisi huomioida erityisesti 
lasten mahdollinen koulumatkojen piteneminen sekä koulumatkakustannukset (16 % 
maininnoista). Tärkeiksi nähdään myös rauhallinen, turvallinen oppimisympäristö (10 %). 
Oppilasryhmä ei saisi vastaajien mielestä kasvaa liian suureksi (10 %). Vastauksissa useita 
mainintoja saa kyläkoulujen käyttäminen kunnan markkinointikeinona – kyläkoulut tekevät 
kunnan houkuttelevaksi lapsiperheiden näkökulmasta (10 %). Muita useissa vastauksissa 
kouluverkkoratkaisussa huomioitaviksi toivottavia seikkoja ovat koulun kunto ja mahdolliset 
sisäilmaongelmat (9 %) sekä koronaepidemian vaikutukset turvalliseen oppimisympäristöön (9 
%). Samoin nostetaan esille kylien vireyden ylläpitämisen tärkeys sekä kyläkoulun merkitys 
kyläyhteisön kannalta (9 %).  

Osa kyselyyn vastanneista näkee, että kyläkoulujen oppilasmäärän laskiessa koulut tulisi 
lakkauttaa. Kouluverkkoratkaisun tulisi perustua todellisiin oppilasennusteisiin ja niissä pitäisi 
huomioida vain koulun vaikutuspiirin alueen oppilaat. (7 %.) Oppilasryhmän koon pieneneminen 
liian pieneksi nähtiin joissain vastauksissa oppilaiden kannalta huonoksi: kaikilla tulisi koulussa 
olla riittävästi kavereita ja oppilaita joka luokka-asteella (5 %). Kysyttäessä sopivaa kyläkoulun 
minimioppilasmäärää vastaukset jakaantuvat välille 8–40. Oppilasrajaa 16 kannattaa 33 % 
vastaajista. Sitä alemmat minimioppilasmäärät saavat vastaajilta yhteensä noin 30 % 
kannatuksen, ja ylemmät yhteensä noin 38 % kannatuksen. (Taulukko 9.)  

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 9 Kuntalaiskyselyyn vastanneiden ehdotukset 
kyläkoulun minimioppilasmäärästä 
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Koulun merkitys paikalliselle yhteisölle on kyselyn vastanneiden mukaan merkittävä. 40 % 
vastanneista kuvaili koulua kylän keskukseksi, sydämeksi tai sieluksi – koulu nähdään elävän kylän 
merkkinä, jonka merkitys on korvaamaton tai ratkaiseva yhteisölle. Noin kolmanneksessa 
vastauksissa on mainintoja yhteisöllisyydestä. Vastaajat kertovat yhteistyöstä kyläläisten, koulun 
ja varhaiskasvatuksen välillä sekä koulusta kokoontumispaikkana esimerkiksi erilaisille 
harrastuksille. Koululle annetaan painoarvoa uusien lapsiperheiden saamiseksi kuntaan: ne tulisi 
nähdä valttikorttina ja positiivisena näkyvyytenä. Vain muutama vastaaja toteaa, ettei koululla 
ole merkitystä yhteisölle tai että merkitys on hyvin pieni. 

Koulun lakkautuminen näivettäisi kolmanneksen mielestä kylän toiminnan ja aiheuttaisi 
yhteisöllisyyden vähenemistä. Lakkautuminen lisäisi vastaajien mielestä kunnasta poismuuton 
mahdollisuutta (17 %) ja olisi negatiivinen viesti uusille kuntalaisille huonontaen kunnan 
markkinointi-imagoa (12 %). 

Koko kunnan kouluverkkoa ajatellen suurimmat vaikutukset tulisivat kuntalaiskyselyyn 
vastanneiden mielestä erilaisina keskittämisen haittoina: luokkakoon kasvamisen, 
työrauhaongelmat ja vaikutukset opettajan työhön mainittiin 38 % vastauksista. Yksittäisten 
koulujen lakkautuminen puolestaan nähdään eniten kunnan vetovoiman menettämisessä. 
Vastaajat epäilevät, että tällöin erityisesti lapsiperheiden saanti kuntaan vaikeutuu ja sivukylien 
houkuttavuus vähenee (24 %). Kyläkoulun lakkautuminen yksipuolistaa kyläyhteisön 
toimintamahdollisuuksia ja tyhjentää kyliä (28 %). Muutamat vastaajat toteavat, että kylien 
tyhjentyminen ei ole ainoastaan kouluista kiinni, vaan kunnassa pitäisi olla tarjolla työpaikkoja ja 
kylillä kiinteistöjä (11 %).  

 
Kyläyhdistysten mielipiteitä kouluista  
Osana selvitystä lähetettiin kunnan alueella toimiville kyläyhdistyksille ja -seuroille kysely, jossa 
yhdistyksiltä pyydettiin näkemys koulun merkityksestä kyläyhteisölle, arvio koulun iltakäytöstä ja 
mielipiteitä mahdollisen koulun lakkauttamisen vaikutuksista kyläyhteisöihin. Kyselyyn vastasivat 
Hokan seudun kyläyhdistys ry, Koittilan seudun kyläseura ry ja Ruokomäen kyläseura ry. 
Kyselyjen kootut tulokset ovat selvityksen liitteenä (Liite 6). 

Yhdistyksissä koulua arvostetaan lähipalveluna ja asukkaille merkityksellisenä  
kokoontumispaikkana. Asukkaiden lähellä sijaitsevat koulun tarjoamat harrastetilat koetaan 
hyvinvoinnin kannalta oleellisiksi.  Koittilassa toimivat ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti 
Erityisesti Koittilan kouluilla on kylien eri-ikäisille asukkaille tärkeitä harrastusiltoja (Puulan 
seutuopisto, 4H). Koittilan koulun kyläkahvilat kokoavat alueen eri-ikäisiä asukkaita säännöllisesti 
ja tekevät yhteistyötä koulun kanssa. Koittilan koululla järjestetään lisäksi viikonloppukursseja ja 
kesäisin koululla on leirejä.  
Otto Mannisen koulua käytetään sen sijaan ennen kaikkea yhdistysten kokoontumispaikkana.  
 
Koulun merkitys yhdistetään vastauksissa kylien vetomaisuuteen ja markkinointiin, jolloin 
mahdollinen lakkauttaminen olisi yhdistysten näkemysten perusteella kyliä ja koko seutua 
lamaannuttava päätös. Jos koulu lakkautetaan, kylille ei enää muuta uusia ihmisiä ja kylät 
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kuihtuisivat. Mahdollinen lakkauttaminen haittaisi vastausten mukaan myös alueiden yritysten 
elinvoimaisuutta.  

 

Kyselyt / Lapsivaikutusten arviointi  
  
Lapsivaikutusten arviointi tehtiin 31.8.-9.9.2020 Webropol-kyselyinä koulujen oppilaille, 
oppilaiden huoltajille, opettajille ja koulunkäynninohjaajille sekä oppilashuoltotyöryhmän 
henkilöstölle. Oppilaat vastasivat kyselyyn oppitunneilla opettajan ohjauksella. Huoltajille ja 
opettajille lähetettiin Wilma-viestissä linkki kyselyyn. Oppilashuoltoryhmän ja kyläyhdistysten 
kyselylinkit lähetettiin sähköpostitse. (Liite 5.) 

Kyselyt sisälsivät oppilaiden ja huoltajien, opettajien, koulunkäynnin ohjaajien, oppilashuollon 
henkilöstön sekä kyläyhdistysten edustajien mielipiteitä kartoittavia kysymyksiä. (Liite 5) 

Opettajien ja ohjaajien kyselyssä heitä pyydettiin arvioimaan opetuksen järjestämistä 
keskustaajaman kaksisarjaisessa koulussa sekä kyläkoulussa nykyisen opetussuunnitelman ja 
tuntijaon puitteissa ja pohtimaan myös sitä, mitä hyvää ja mahdollisesti haastavaa nämä erilaiset 
toimintaympäristöt tuovat tullessaan. Koulujen oppilashuollon työntekijät ja erityisopettajat 
vastasivat myös omaan oppilashuollon ja opiskelun tuen järjestämistä koskeviin kysymyksiin. 

Oppilaat ja huoltajat arvioivat nykyisen koulun oppimisympäristöä, kouluyhteisöä, kavereiden 
määrää ja sitä, miten mahdollinen koulun lakkauttaminen tulisi vaikuttamaan heidän elämäänsä.   

Alueen kyläyhdistykset arvioivat kyselyssä koulun merkitystä kyläyhteisölle.  

Oppilaiden mielipiteet  
 
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen kohdan mukaan lapselle, joka kykenee 
muodostamaan omat näkemyksensä, tulee taata oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa 
lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason 
mukaisesti. Lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa 
oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa. 

Oppilaat vastasivat lapsivaikutusten arviointiin viikoilla 36 ja 37. Kyselyssä (liite 5) kartoitettiin 
oppilaiden mielipiteitä opetukseen ja tiloihin, koulun pihaan ja kouluyhteisöön liittyvistä osa-
alueista neliportaisella asteikolla hyvä (4) – melko hyvä (3) – melko huono (2) – huono (1). Tämän 
lisäksi oppilaat vastasivat muutamiin avoimiin kysymyksiin. Kirkonkylän koulujen oppilaille ja 
kyläkoulujen oppilaille suunnattiin osittain hieman erilaisia kysymyksiä, sillä koulujen 
lakkautuessa tilanne vaikuttaisi oppilaisiin eri tavoin ja näistä vaikutuksista haluttiin saada tietoa.  

Tulokset esitellään tässä luokka-asteittain 0–2, 3–6 ja 7–9. Yläkoululaisten tulokset esitetään 
suppeammin, koska koulujen mahdolliset lakkautumiset eivät suoranaisesti kosketa heitä. 
Kyselyjen kootut tulokset ovat selvityksen liitteenä (Liite 6). Vastausprosentit oppilaiden osalta 
olivat hyvät, kun ne tehtiin oppituntien aikana. 
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Tuloksista voidaan päätellä, että niin oppilaat ovat nykytilanteessa tyytyväisiä kouluihin. 
Kysymyksissä, joissa opetusta, koulun tiloja ja pihaa, ja kouluyhteisöä arvioitiin neliportaisella 
asteikolla, keskiarvot olivat lähes poikkeuksetta välillä 3–4 (melko hyvä – hyvä). Merkittäviä eroja 
ei tuloksissa näy myöskään kirkonkylän koulujen ja kyläkoulujen välillä.  

Tuloksia kerrottaessa esitetään jatkossa sulkujen sisällä ensin kirkonkylän tulos ja sitten 
kyläkoulujen tulos, esim. (3,0 / 3,0). 

Luokat 0–2 

 

 

Koulun pihan yleinen viihtyvyys (3,6 / 3,6) ja välineet (3,5 / 3,3) koetaan kouluilla pienempien 
oppilaiden keskuudessa varsin hyviksi. Ulkoliikuntamahdollisuudet kyläkoulujen oppilaat (3,9) 
kokevat kirkonkylän oppilaita (3,6) paremmiksi. Varsinaisia sisäliikuntatiloja ei kouluilla ole, mikä 
alentaa lasten arvioita sisäliikuntatiloista (1,7 / 3,0), mutta kyläkouluilla luokissa ja Äkryn sekä 
Koittilan piharakennukseen rakennetuissa kylmissä liikuntatiloissa voidaan liikuntatunteja 
järjestää. Kalliolan koulun oppilaat käyttävät liikuntatunneilla tarvittaessa Beckerin koulun salia. 

Koulun ilmapiiri on 0–2-luokkalaisten mukaan hyvä (kirkonkylä 3,5 / kyläkoulut 3,7). Kaikissa 
kouluissa pienet oppilaat kokivat olonsa turvallisiksi (kirkonkylä 3,6 / kyläkoulut 3,7).  Avoimissa 
kysymyksissä kysyttiin oppilaiden tuntemuksia koulun vaihtamisesta. Alaluokan vastaajat 
pohtivat mahdollisen koulun vaihtamisen tuntuvan pääosin jännittävältä ja myös pelottavalta. 70 
% oppilaiden vastauksista oli jollain tapaa negatiivisesti värittyneitä, ja 30 % löysi koulun 
vaihtamisesta myös mukavia puolia. Koulumatkat sujuvat vastausten perusteella hyvin, mutta 
koulun lakkautuessa kyläkoulujen oppilaat arvioivat niiden pitenevän.  

Kyläkoulujen oppilailta kysyttiin lisäksi toiveita uudelta koululta. Useimpien mielestä uudessa 
koulussa on tärkeää uudet kaverit. Kirkonkylän oppilaat pohtivat vastauksissaan, mitä he 
ajattelisivat, jos luokalle tulisi uusia oppilaita. Oppilaista 87 % suhtautui asiaan myönteisesti ja 
vastasi, että se olisi mukavaa. Pienestä osasta oppilaita uusien oppilaiden tulo luokkaan tuntuisi 
epämukavalta.  

 

Luokat 3–6 

Luokkien 3–6 vastauksen noudattelevat alaluokan vastauksia. Heitä kyselyyn vastasi 160, joista 
118 Beckerin koululta ja loput kyläkouluilta.  
 



26 

  

  

 
Koulun pihaa pidettiin viihtyisänä (3,3 /3,7) ja myös välineet ovat pääsääntöisesti kunnossa. 
Kouluympäristön ulkoliikuntamahdollisuudet saavat yläluokkien oppilailta hyvän arvion (3,4 / 3,8), 
ja tyytyväisiä ollaan myös sisäliikuntatiloihin (3,7 / 3,0). 
Teknisen ja tekstiilityön luokkatilat sekä koulujen tietotekniset valmiudet koettiin sekä 
kirkonkylällä että kyläkouluilla melko hyviksi.   

Koulujen ilmapiiri koetaan kyläkoulujen yläluokkien keskuudessa hyvänä (3,7) ja kirkonkylälläkin 
melko hyvänä (3,3). Luokkakavereita on hyvin (3,5 / 3,8) ja myös samalla luokka-asteella olevia 
kavereita arvioidaan olevan lähes jokaisella hyvin (3,5 / 3,3). Luokat 3–6 vastasivat kysymykseen, 
jossa pyydettiin arvioimaan hyvän oppimisympäristön elementtejä. Vastauksissa toistuivat 
useimmin sekä kirkonkylän että kyläkoulujen oppilaiden vastauksissa luonnonläheisyys ja 
metsäympäristö, mutta myös luokassa monen oppilaan on helppo ja kiva oppia.  Vastaavasti 
heitä pyydettiin pohtimaan, mikä estää oppimista. Keskeiseksi tekijäksi nousee kaikkien koulujen 
oppilaiden vastauksissa melu, joka vaikeuttaa vastaajien mukaan heidän oppimistaan (taulukko 
10). 

   
Taulukko 10 Millaisissa tilanteissa minun on vaikea keskittyä ja oppia? 3–6 lk oppilaiden vastaukset 

 
Yhdysluokkaopetuksessa työrauhaan vaikuttaa se, että eri luokka-asteet voivat työskennellä 
samanaikaisesti eri asioita ja erilaisia työtapoja käyttäen, jolloin oppilas voi kokea, että 
keskittyminen omaan työhön on hankalaa, vaikka opetusryhmä sinänsä onkin pieni.  
Yläluokkien oppilaat pohtivat, millaisessa koulussa on hyvä olla. Oppilaiden mielestä 
tärkeimmäksi asiaksi nousee se, että ketään ei kiusata tai syrjitä. Hyvässä koulussa kaikki otetaan 
mukaan ja kaikilla on kavereita.   

Koulun mahdollinen vaihdos enimmäkseen jännittää ja herättää pelkoja myös luokkien 3–6 
vastaajissa, heistä 87 % koki asian negatiivisena. 13 % oppilaista näki koulun vaihtamisessa myös 
hyviä puolia: uudessa koulussa voisi tutustua uusiin ihmisiin ja uusi ympäristö voisi innostaa.  

Eniten koulun vaihtumisessa oppilaita pelottaisi, ettei uudessa koulussa saisi kavereita. Kuitenkin 
kirkonkylän 3–6 luokkien oppilaista 78 % suhtautuu uusien oppilaiden tulemiseen myönteisesti: 
moni kertoo, että ottaisi uudet oppilaat mukaan ja on innoissaan mahdollisista uusista kavereista. 
16 % oppilaista näkee uusien oppilaiden tulemisen yhdentekevänä ja vain 6 % suhtautuu asiaan 
negatiivisesti.  
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Kyläkoulujen 3–6 luokkien oppilaista 62 % arvioi, että koulun lakkautuessa heidän koulumatkansa 
pitenisi. Avoimissa vastauksissa oman koulun lakkauttamista vastustettiin suorasanaisesti, mutta 
keskustan koulussa oli jo joillakin oppilailla kavereita valmiiksi.   

Luokat 7–9 

Kankaisten koulun oppilaista 60 (39 %) vastasi kyselyyn. Yläkoululaiset ovat koulua arvioivissa 
vastauksissaan selvästi alakoululaisia kriittisempiä, mutta heidänkin vastaustensa 
kokonaiskeskiarvo on lähellä melko hyvää, 2,9. Tyytyväisimpiä oppilaat ovat Kankaisten koulun 
sisäliikuntatiloihin (3,4), teknisen työn opetustiloihin (3,3) ja avaraan ruokailutilaan (3,1). Sen 
sijaan koulun pihan viihtyisyys saa arvosanan 2,6 ja virikkeellisyys 2,2. Avoimissa vastauksissa 
oppilaat toivovat pihalle mm. lisää penkkejä. Pihan turvallisuus saa oppilailta arvosanan 2,9. 

Yläkoulun oppilaista suurin osa koki ajatuksen koulun vaihtamisesta ikävänä. Moni ei osannut 
sanoa, miltä koulun vaihto tuntuisi, mutta löytyi niitäkin oppilaita, joista koulun vaihtaminen olisi 
hyvä asia. Myös yläkoululaiset pitivät mahdollisella uudella koululla kavereiden saamista 
tärkeimpänä toiveena. Luokalleen tulevat uudet oppilaat otettaisiin yläkoululla hyvin vastaan: 
noin puolet suhtautuisi asiaan avoimen positiivisesti ja noin puolet vastaa, ettei asia haittaisi tai 
sillä ei olisi merkitystä. Vain muutama yksittäinen oppilas suhtautui negatiivisesti uusien 
oppilaiden tulemiseen. 

  

Huoltajien mielipiteet  
 
Kyselyssä (liite 5) tiedusteltiin huoltajien kokemusta koulun opetustiloista ja pihasta, 
opetusvälineistä, luokkakoosta, siirtymävaiheista, oppilashuoltopalveluista, koulumatkasta sekä 
ilmapiiristä. Avoimissa vastauksissa huoltajilla oli mahdollisuus pohtia hyvän oppimisympäristön 
tunnusmerkkejä, koulun mahdollisen vaihtamisen kokemusta ja koulumatkan muutosta, mikäli 
koulu lakkautettaisiin. Kyselyjen kootut tulokset ovat selvityksen liitteenä (liite 6). 

Alakoulujen huoltajien kyselyyn vastausprosentit jäivät Kalliolan, Beckerin, Vuojalahden ja Kankaisten 
koulujen osalta pieniksi, mikä tulee ottaa huomioon vastauksia tarkasteltaessa.  
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Alakoulut 
Kirkonkylän kouluissa luokkakoko (oppilasmäärä) sai huoltajilta arvosanan 3,5. Muut kyläkoulujen 
oppilaiden huoltajat olivat hyvin tyytyväisiä luokkakokoon ja oppilasmäärään (3,9–4,0), mutta 
Äkryn koulun osalta keskiarvoksi tuli 3,2. Välitunneilla eri-ikäisten lasten yhteiset leikit nähdään 
kouluyhteisöjä vahvistavina ja lasten hyvinvointia lisäävinä tekijöinä, mutta huoltajat myös 
toivovat enemmän saman ikäisiä leikkitovereita. Kyläkoulut koetaan kirkonkylän kouluja hieman 
turvallisemmiksi (3,3 / 4,0) ja ilmapiiriltään (3,2 / 4,0) hyviksi oppimisympäristöiksi. Hyvän 
oppimisympäristön avointen vastausten arvioissa korostuvat erityisesti virikkeellisyys, 
luonnonläheisyys, retket ja oppiminen lähiympäristössä. 
 
Koulun pihan viihtyvyys, turvallisuus, välineet ja virikkeellisyys saavat kyläkoulujen oppilaiden 
huoltajilta erittäin hyvän arvion (3,8–4,0). Kirkonkylän koulujen piha-alueet arvioitiin melko 
hyviksi (3,0–3,2). Lähimetsää ja sen mahdollistamia retkiympäristöjä nostetaan esiin myönteisinä 
seikkoina myös avoimissa vastauksissa. Kyläkoulujen oppilaiden huoltajat arvioivat koulujen 
ulkoliikuntamahdollisuudet hyviksi (3,8–4,0), kun kirkonkylällä arvio jäi Kalliolassa 3,4:ään ja 
Beckerillä 3,1:een. Sisäliikuntatilojen osalta tilojen puutteet näkyvät matalampina arvioina (2,0–
3,2). 
 
Oppilashuollon osalta kyläkoulujen oppilaiden huoltajat kokevat erityisopetuksen, 
kouluterveydenhuollon, psykologin ja koulukuraattorin palvelujen saatavuuden paremmiksi kuin 
kirkonkylän oppilaiden huoltajat (2,9 / 3,5). Vastauksissa mahdollisesti näkyy ko. palvelujen 
suurempi tarve kirkonkylän kouluilla, sillä suurin osa erityisen ja tehostetun tuen oppilaista käyvät 
koulua kirkonkylän kouluissa. Äkryn koulussa puutteena pidetiin iltapäivätoimintaa, jota koululla 
ei ole vähäisen oppilasmäärän takia järjestetty. Kyläkouluilla, joilla järjestetään varhaiskasvatusta, 
siirtymä varhaiskasvatuksesta kouluun sujuu huoltajien näkökulmasta erityisen vaivattomasti.  
 
Kyselyyn vastanneet kyläkoulun huoltajat eivät juuri löytäneet hyvä puolia koulun mahdollisesta 
lakkautumisesta. Jos koulu vaihtuisi keskustan kouluun, kaikkien koulujen huoltajista 18 % arvioi 
tämän merkitsevän ennen kaikkea pidempiä koulumatkoja (18 %), suurempia opetusryhmiä sekä 
sen mahdollisesti mukanaan tuomia vaikeuksia (21 %). Sen sijaan kirkonkylän huoltajien useissa 
vastauksissa nähtiin oman lapsen koulun mahdollisen vaihtumisen tuomat pulmat väliaikaisina: 
lapset sopeutuvat uusiin tilanteisiin alkujännityksestä huolimatta, varsinkin jos aikuiset 
kannustavat ja huomioivat muutoksen (9 %). Jos kyläkouluja lakkautuisi, kyselyyn vastanneista 
kirkonkylän koulujen huoltajista neljännes on erityisen huolissaan siitä, että luokkakokoja ei 
kasvateta liian suuriksi.  
 
Koulumatkojen osalta kyläkoulujen huoltajien vastauksista 30 % sisälsi huolen pidentyvistä 
koulumatkoista ja 23 % ajallisesti pitenevistä koulupäivistä. Vai muutama huoltaja mainitsi 
koulumatkoihin tulevan helpotusta koulun vaihtuessa kirkonkylälle. 
 
Uudelta koululta odotetaan avointa, vastaanottavaa asennetta ja mukavaa ilmapiiriä sekä uusien 
opetusryhmien huolellista ryhmäyttämistä. Koulua vaihtavien oppilaiden toivotaan pääsevän 
myös samalle luokalle.  
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Kysyttäessä sopivaa kyläkoulun minimioppilasmäärää kyläkoulujen ja kirkonkylän huoltajien 
vastauksissa oli eroja. Kirkonkylän huoltajista 35 % asettaisi minimioppilasmäärän välille 17–20,  
32 % välille 10–16 ja 32 % välille 23–30. Kyläkoulujen huoltajat puoltavat pienempää 
minimioppilasmäärää: 41 % asettaisi rajan välille 14-16, 29 % välille 10-13 ja 25 % välille 17-20.  

Ehdotetut kyläkoulun minimioppilasmäärät / kirkonkylän alakoulujen huoltajat (n = 40) 

 
Ehdotetut kyläkoulun minimioppilasmäärät / kyläkoulujen huoltajat (n = 31) 

 
 
Useissa vastauksissa koulujen lakkauttamista pidetään huonona säästökohteena. Koulut ovat 
huoltajien mielestä kylien ja koko Kangasniemen elinvoimaisuuden kannalta olennaisia. Useiden 
huoltajien mielestä myös korona-aika tulisi huomioida, kun pohditaan kyläkoulun lakkauttamista.   
 
Pedagoginen näkökulma 
  
Pedagogista näkökulmaa arvioitiin koulujen opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille suunnatulla 
kyselyllä, johon vastasi 33 henkilöä. Kyselyssä toteutettavaa opetusta pyydettiin arvioimaan 
nykyisen tuntijaon ja opetussuunnitelman näkökulmasta. Opettajat arvioivat myös koulun koon ja 
luokkakohtaisten oppilasmäärien vaikutusta opetukseen sekä keskustaajaman kaksisarjaisten 
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koulujen ja kyläkoulujen hyviä ja haasteellisempia puolia käytännön työssä. Kyselyjen kootut 
tulokset ovat selvityksen liitteenä (Liite 6). 

Sekä keskustaajaman että kyläkoulujen opettajat kokevat, että heillä on hyvät edellytykset 
toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Kyläkouluilla opettajat kokevat suurimmaksi 
haasteeksi yhdysluokan tuntijaon. Keskustaajamassa sen sijaan koetaan, että jakotuntien 
lisääminen mahdollistaisi opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen entistäkin paremmin.   

Koulun koko, oppilasmäärä ja luokkakohtaiset oppilasmäärät vaikuttavat opetushenkilöstön 
mielestä eniten siihen, miten opettajalla on aikaa oppilaiden henkilökohtaiseen tukeen ja 
ohjaukseen. Sosiaalisten suhteiden määrään oppilasmäärällä on vaikutusta. Suuremmalla 
koululla jokaiselle löytyy ehkä helpommin ikätovereita ja kavereita, mutta toisaalta pienellä 
koululla kaikenikäiset oppilaat toimivat yhdessä ja oppivat toisiltaan. Sosiaaliseen kasvuun voi 
opetushenkilöstön mielestä kuitenkin tulla haasteita, jos pienellä koululla on vain yksi 
oppilas/luokka-aste. Luokkakohtaiset oppilasmäärät puolestaan vaikuttavat työrauhaan. 
Yhdysluokassa eri luokka-asteiden opettaminen yhtä aikaa tuo häiriötekijöitä oppitunneille, 
vaikka oppilaita olisi määrällisesti vähemmän. 

Pienen koulun arjessa on opetushenkilöstön mielestä hienoa se, että he kokevat saavansa siellä 
suurta ryhmää paremman kontaktin oppilaisiin. Oppilaiden yksilöllisyys ja erityisen tuen tarpeet 
tulevat pienessä ryhmässä huomioiduiksi. Koulun yhteishenki muodostuu hyväksi, kun kaikki 
tuntevat koulussa toisensa ja eri-ikäiset toimivat hyvin yhdessä. Pienten koulujen opettajat 
arvostavat luonnon läheisyyttä oppimisympäristönä sekä työympäristön rauhallisuutta. 
Välitunneilla monipuolista leikki- ja pelitilaa on paljon. Moni vastaajista mainitsee vanhempien ja 
kyläläisten tuen ja yhteisöllisyyden voiman koulun toiminnassa.  

Kyläkoulun haasteiksi opettajat mainitsivat ikätasoisten oppilaiden puutteen, mikä heijastuu niin 
kaverisuhteisiin kuin oppitunneille. Reaaliaineita opetetaan vuorokursseina, mutta esimerkiksi 
kielissä, matematiikassa ja äidinkielessä oppilas saattaa opiskella oppisisältöään yksin, jos hän on 
ainut oman ikätasonsa oppilas. Yhdysluokkaopetusta pidetään haasteena opettajalle, jolla on 
jokaisella oppitunnilla useampi oppitunti samanaikaisesti meneillään. Suunnittelutyöhön menevä 
aika näin ollen lisääntyy ja kuormittaa opettajaa. Valinnaisaineiden tarjonta on pienellä koululla 
suppeampi tuntijaon vuoksi. Myös opettajien erityisosaamista on pienellä koululla vain kahden 
opettajan verran. Koululta on pitkät välimatkat kirjastoon, museoon, urheilukentälle, 
liikuntasaleihin ja tapahtumiin ja näihin on aina tilattava kuljetus. Osa opettajista kokee, että 
koulun liikunnan ja käsitöiden välineet ja tilat ovat alkeellisempia kuin suuremmissa yksiköissä. 

Keskustaajamien kaksisarjaisten koulujen opetushenkilöstö arvostaa erityisesti työyhteisöä: 
rinnakkaisluokkien ja koulun muiden opettajien ja ohjaajien kanssa tehtävä yhteissuunnittelu ja 
opetuksen toteutus yhdessä nähdään suurena etuna suuremman koulun arjessa. 
Opettajakollegoiden tukea työssä pidetään tärkeänä. Oppilasryhmiä voidaan ryhmitellä eri tavoin 
mm. eriyttämisen näkökulmasta. Opettajakunnasta löytyvä erilainen osaaminen mahdollistaa 
esimerkiksi monipuolisten valinnaiskurssien järjestämisen.  

Suuremman kouluyksikön haasteena opetushenkilöstön vastauksissa näkyvät pääasiassa 
opetusryhmien ja tilojen kokoon liittyvät seikat. Isommat opetusryhmät vaikuttavat siihen, miten 
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opettaja kokee voivansa vastata oppilaiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Osa tiloista on pieniä, 
jolloin niiden tehokas käyttö voi olla hankalaa. 30 % kysymykseen vastanneesta keskustaajaman 
opetushenkilöstöstä kokee, etteivät he osaa nimetä erityisiä haasteita isomman koulun arjessa.  

Opetuksen järjestäjän näkökulmasta suurin haaste tulevina vuosina tulee olemaan laskevien 
oppilasennusteiden myötä toteutuvat luokat, joissa saman ikätason oppilaita on erittäin vähän. 
Vertaisoppiminen vaikeutuu ja siirtyminen yläkouluun voidaan kokea vaikeaksi tai 
kuormittavaksi. Vuorokurssiopetus on haastavaa oppilaalle, jolla on oppimisvaikeuksia, koska 
esimerkiksi kolmannella luokalla voi reaaliaineissa joutua opiskelemaan jo vaativampia neljännen 
luokan asioita. Yhdysluokkaopetuksessa on usein tilanteita, joissa opettaja antaa ohjeistusta ja 
opetusta muiden luokka-asteiden oppilaille samaan aikaan, kun oppilas keskittyy omiin 
tehtäviinsä. Nämä tilanteet voivat olla haastavia oppilaalle, jolla on vaikeuksia keskittymisessä tai 
toiminnan ohjauksessa.  

Tukiopetuksen järjestäminen kyläkouluilla ennen tai jälkeen koulupäivän on vaikeaa koulukyytien 
vuoksi. Myös erityisopetuksen ja oppilashuollon niin yksilöä kuin ryhmää tukevien palveluiden tai 
tukimuotojen saatavuus on etäisyyksien vuoksi kyläkouluilla haastavampaa.  

Oppilashuollon arvio  
  
Kangasniemen kyläkouluille on järjestetty oppilashuollolliset palvelut muiden koulujen tavoin. 
Lukuvuonna 2020–2021 neljälle kyläkoululle on palvelut järjestävän Essoten puolelta varattu kaksi 
terveydenhoitajaa, psykologi ja kuraattori. Näiden kolmen oppilashuollon työntekijän panos 
kyläkouluille on ollut yksi päivä kuukaudessa, mutta tarvittaessa palveluita on järjestetty myös 
tiheämpään. Oppilashuollon työntekijät ovat harvemmin koulun arjessa kyläkouluilla. 
Kyläkouluilla on oppilashuollon työntekijöille työskentelytilat ja lämmin vastaanotto. Huolta 
aiheuttaa joidenkin koulurakennusten kunto sekä pikkuteiden huono kunto. Koululääkäri 
työskentelee myös kyläkouluilla tarkastusten yhteydessä.  

Oppilashuoltohenkilöstön mukaan koulun lakkauttaminen voi tuoda tullessaan niin parannusta 
kuin heikennystä oppilashuoltopalveluiden saatavuuteen. Keskustan alueen kouluissa 
oppilashuollon asiantuntijat ovat nopeammin tavoitettavissa. Oppilaiden keskittyessä keskustan 
kouluihin työntekijöiltä ei kulu aikaa matkan kulkemiseen ja työajan käyttö tehostuu. Perheille 
tämä sen sijaan voi tarkoittaa sitä, että tarkastuksiin osallistuessa heidän tulee kulkea keskustaan.  

Oppimisen tuki tulee järjestää koulusta riippumatta oppilaan tarpeet huomioiden. Tukitoimien 
tulee siis siirtyä oppilaan mukana koulun vaihtuessa. Arvion mukaan tuen järjestelyt voi toteutua 
parhaimmillaan nykyistä tehokkaammin, jos kouluja lakkautetaan. Toisaalta kirkonkylän kouluilla 
olisi koulujen lakkauttamisen jälkeen isommat ryhmät, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa 
koulunkäynnin tuen tarpeita. Pienessä kouluyhteisössä työskentelyssä on mahdollisuudet 
yksilöllisempään ohjaukseen ja parempaan oppilastuntemukseen.  Kyselyjen kootut tulokset ovat 
selvityksen liitteenä (Liite 6). 
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Ratkaisuvaihtoehdot  
  
Kunnan kouluverkon ylläpitämisessä tasapainoillaan kouluverkon karsimisen positiivisten ja 
negatiivisten vaikutusten kanssa. Arvokeskustelussa ovat vastakkain kyläkoulun arvot pienenä, 
turvallisena, yhteisöllisenä ja virikkeellisenä oppimisympäristönä sekä talousarvot, kun säästöjä saadaan 
resurssien keskittämisellä isompiin yksiköihin. Tämän kouluverkkoselvityksen tarkoituksena on ollut 
arvioida taloudellisen näkökulman lisäksi kokonaisvaltaisesti koulujen tilannetta ja merkitystä lasten ja 
heidän perheidensä, kyläläisten ja muiden kuntalaisten näkökulmista. Näitä näkökulmia on selvitetty 
kyselyillä ja niiden tulokset on otettu tässä selvityksessä huomioon päätösvaihtoehtojen vertailussa. 
Kyselyjen perusteella voidaan todeta, että kyläkoulujen oppilaat, huoltajat ja henkilöstö ovat hyvin 
tyytyväisiä kouluihinsa. Kyläkoulu on yhteisön sydän, jota arvostetaan kokoontumispaikkana. Myös 
kirkonkylän kouluilta saadut kyselyjen tulokset kertovat hyvästä koulujen tasosta.  
 
Pedagogiselta kannalta kyläkoulujen osalta opetuksen käytännön toteuttaminen ja vertaisoppiminen 
luokassa, jossa oman ikäluokan oppilaita ei ole, tuottavat pedagogisia haasteita oppilasmäärien 
laskiessa.  Toisaalta oppilasmäärien kasvaminen kirkonkylän opetusryhmissä huolettaa niin oppilaita, 
huoltajia kuin opettajiakin, mikäli kouluja lakkautetaan.  
 
Kunnan vetovoimaisuus on tärkeää erityisesti aikana, jolloin pienet kunnat elättävät toiveita kuntaan 
muuttavista uusista asukkaista – etätyön mahdollisuus ja maaseudulla asuminen ovat korona-aikana 
nostaneet houkuttavuuttaan. Yhtenä markkinointikeinona esitetään kattavaa kyläkouluverkkoa. 
Valtakunnallisesti on ollut nähtävissä trendi, jossa kunnat lakkauttavat jopa 30–70 oppilaan kouluja. 
Tähän valtavirtaan nähden Kangasniemen kunta voi näyttäytyä lapsiystävällisenä, 
kyläkoulumyönteisenä kuntana säilyttämällä esimerkiksi yli 20 oppilaan koulut.  
 
Kunnan ollessa pinta-alaltaan laaja, pienehköjen koulun säilyttämistä voidaan perustella pienten 
oppilaiden pitkillä koulumatkoilla: kuljettaminen kuntakeskukseen on oppilaiden kannalta huono 
vaihtoehto ja muodostuu tietyn pisteen jälkeen kalliiksi kustannukseksi. Tämän vuoksi tiukan 
minimioppilasmäärän kirjaaminen lakkauttamisen perusteeksi olisi harkittava erityisen tarkkaan. 
Kirkonkylän lähellä olevan koulun osalta koulun lakkautuminen ei ehkä tuo kokonaisuutena oppilaille 
niin pitkiä koulumatkoja ja kunnalle yhtä suuria lisäkuljetuskustannuksia kuin samankokoisen, 
kuntakeskuksesta pitkän välimatkan päässä olevan koulun lakkautuminen. Kuitenkaan koulun 
säilyttäminen itseisarvona kustannuksista riippumatta ei kunnan taloudellinen tilanne huomioiden ole 
järkevää. Kouluverkkoa ei voi säilyttää ainoastaan siksi, että pienet koulut ovat hyviä kouluja. 
Kouluverkkoa pohdittaessa on nykypäivän realiteetit otettava huomioon. 
 
Kouluverkon tehostamisen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että olemassa olevat koulut ovat 
tehokkaassa käytössä. Säästötoimenpiteitä pohdittaessa tulee ottaa huomioon ensisijaisesti se, että 
niistä koituisi mahdollisimman vähän haittaa lapsille. Mahdollisten koulujen lakkauttamisten osalta 
ratkaisut on tehtävä lasten oikeudet huomioiden niin pitkälle kuin on mahdollista. Tilojen osalta tulee 
ottaa huomioon, miten oppilaat mahtuvat lähellä oleviin muihin kouluihin sekä että oppilaiden 
koulumatkat ovat jatkossakin kokonaisuutena mahdollisimman lyhyet ja turvalliset. Tilatarkastelun 
osalta on selvitettävä myös sitä, voidaanko koulukiinteistöstä luopumalla välttää perusparannuksia. 
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Lähikoululla tarkoitetaan perusopetuslain 6 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää koulua tai 
paikkaa. Lähikoulu ei välttämättä ole oppilaan kotia lähinnä oleva koulu. Sillä perusteella, että 
oppilaalle on aikaisemmin osoitettu tietty koulu lähikouluksi, hänelle ei ole syntynyt subjektiivista 
oikeutta käydä koulua tässä koulussa, vaan opetuksen järjestäjä voi perustellusta opetuksen 
järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Kangasniemen 
kyläkoulujen lakkautuessa oppilaiden lähikouluiksi tulevat kirkonkylän Kalliolan ja Beckerin 
koulut. 

Keskusteluissa ja kyselyjen tuloksissa esiin noussut ajatus siitä, että kirkonkylältä kuljetettaisiin 
perheen näin toivoessa oppilaita kyläkouluille tai että jopa oppilaaksiottorajoista luovuttaisiin 
kokonaan, ei ole kunnalle taloudellisesti järkevä. Vaikka taksit kyläkoulujen kuljetuksiin 
lähtevätkin kirkonkylältä haja-asutusalueiden suuntaan, oppilaiden ottaminen kyytiin 
kirkonkylältä muodostaisi käytännössä uuden reitin, jolta liikennöitsijä laskuttaa ja näin aiheutuisi 
lisäkustannuksia. Mitä kauempaa yksittäinen oppilas kuljetetaan omalla kuljetuksella muulle kuin 
lähikoululle, sitä kalliimpaa kuljettaminen on: vuositasolla näissä tapauksissa puhutaan vähintään 
tuhansien eurojen kustannuksista.  

Opetushenkilöstön kustannuksia tarkasteltaessa nousevat pienen kyläkoulun kohdalla oppilaskohtaiset 
kustannukset huomattavasti keskustaajaman kustannuksia kalliimmiksi. Toisaalta kyselyissäkin esille 
nostetusta tasa-arvonäkökulmasta voidaan pohtia, onko opetuksen järjestäjä tasapuolinen, jos se 
tarjoaa osalla kouluista yhden opettajan / 6 oppilasta, kun keskustaajamassa yhtä opettajaa kohden 
oppilaita on 14-22. Esimerkkilaskelmassa (kuva 1) vertaillaan tilanteita, jossa kyläkoulussa on oppilaita 
12 tai jos keskustaajaman koulun luokanopettajalla on ryhmässään 20 oppilasta. 
 

 
 
 
Kangasniemen syntyvyys- ja oppilasennusteet näyttävät, että lapsiluku on väistämättä laskussa. Tähän 
kehitykseen voidaan jossain määrin vaikuttaa, mutta päätökset on pystyttävä tekemään tämän hetken 
ennusteiden mukaan. Ennuste toteutuu erittäin harvoin sellaisenaan, mutta se on kuitenkin suuntaa 
antava. Ennusteiden paikkansa pitävyydestä tehdyn vertailun (Liite 4) perusteella ennusteilla voidaan 
ennakoida tulevia oppilasmääriä melko hyvin. Kolmen vuoden ennusteiden keskiarvoissa 
keskimääräinen virhe on 1,1 oppilasta arvioitua suurempi (Taulukko 11). Virheiden mahdollisuus on sitä 

Kuva 0-1 Vertailu opetusryhmien opetushenkilöstökustannuksista 



34 

  

  

pienempi, mitä lähemmäs lähitulevaisuuteen ennuste tehdään – pitkäaikaisissa ennusteissa virheiden 
mahdollisuus kasvaa. Ennusteissa virhe voi tulla kumpaankin suuntaan: toteutunut oppilasmäärä voi olla 
arvioitua suurempi tai pienempi.  
 
Vertailtaessa ennusteita kolmen vuoden ajalta ennen toteumaa, virheiden vaihteluväli on välillä -2,5–2,3 
oppilasta ja keskiarvo 1,1 oppilasta. Tänä vuonna kuntaan muuttaneet lapsiperheet näkyvät tämän 
lukuvuoden toteuman osalta ennusteiden positiivisena virheenä (ka. 2,5 oppilasta) kaikkien muiden 
paitsi Äkryn koulun osalta: pitkäaikaisissa ennusteissa muuttovoittoa tai muuttotappiota ei voi arvioida. 
Tämän lukuvuoden toteuman osalta Koittilan koulun kolmen vuoden ennusteiden virhe on 5,3, 
Kirkonkylän 4,7, Vuojalahden 3,3 ja Otto Mannisen koulun 2,3 oppilasta. Vastaavasti Äkryn koulun lasten 
siirtyminen muuhun kuin lähikouluun näkyvät siten, että tämän lukuvuoden toteutunut oppilasmäärä 
verrattuna kolmen vuoden keskimääräisiin ennusteisiin on -3,3.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Taulukko 11 Vertailuennusteiden toteutumisesta kouluittain lv. 2017–2020 
Huomioitu kolmen vuoden ennusteet ennen toteutunutta, ennusteet vv. 2014–2019 
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Ratkaisujen vaikutukset Kirkonkylän koulun oppilasmääriin, tiloihin ja opettajaresursseihin 
 
Tulevaisuudessa lapsimäärien vähetessä kaikki kunnassa asuvat lapset tulevat mahdollisesti jossain 
vaiheessa siirtymään kirkonkylän kouluihin. Tällöin koulumatkakustannuksiin on oltava valmis 
panostamaan ja koulumatkat on pyrittävä järjestämään siten, että oppilaiden koulupäivät eivät 
muodostu matkoineen kohtuuttoman pitkiksi. Kangasniemellä välimatkat eivät kuitenkaan miltään 
kunnan suunnalta muodostu niin pitkiksi, että jo peruskoululaisten tulisi asua kouluviikot asuntoloissa. 
 
Niin kyläkoulujen säilyminen kuin niiden lakkautuminenkin vaikuttaa kirkonkylän koulujen 
luokkakokoihin, tarvittaviin opettajien virkoihin sekä tilojen riittävyyteen.  
 
Kirkonkylän koulun oppilasennusteessa (Liite 9) on laskettu, miten eri luokka-asteiden 
oppilasmäärä lisääntyisi eri vaihtoehdoissa koulujen lakkautuessa. Jos kaikki koulut lakkautuisivat 
syksyllä 2021 yhtä aikaa, suurin luokkakoko tulisi 4. luokka-asteelle, jolla olisi yhteensä 51 
oppilasta (25 + 26 oppilaan luokat). Kaikkien muiden luokkien ryhmäkoko säilyisi alle 25 
oppilaassa. (Taulukko 12.) 

 

Taulukko 12 Vertailuennusteiden toteutumisesta kouluittain lv. 2017–2020 
Huomioitu kolmen vuoden ennusteet ennen toteutunutta, ennusteet vv. 2014–2019 

 

Henkilöstömäärää ajatellen kaikkien koulujen lakkautuessa ja koko kunnan alakoulun oppilaiden 
siirtyessä Kirkonkylän kouluihin, oppilasmäärä laskisi tämän ennusteen mukaan v. 2026 Kalliolan 
koulussa siten, että 1. luokkalaiset mahtuivat yhteen opetusryhmään (harmaa alue). Liitteellä 9 
nähdään, että mitä useampi kyläkoulu säilytetään, sitä vähemmän kirkonkylällä tarvitaan 
opettajia. Lähivuosina alakoulujen luokanopettajia on eläköitymässä harvakseltaan, ja mikäli 
useampien luokka-asteiden opetus pystytään järjestämään yhdessä opetusryhmässä, voidaan 
joutua irtisanomismenettelyyn. Kahden suurimman kyläkoulun (Koittila, Vuojalahti)  jatkaminen 
ja kahden pienimmän kyläkoulun (Otto Manninen, Äkry) lakkautumisen jälkeenkin kirkonkylän 
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alakouluissa luokilla 1-4 luokanopettajia tarvittaisiin yksi vähemmän jo lukuvuonna 2023-24, kaksi 
vähemmän lv. 2024-2025 ja kolmen vähemmän v. 2025-2026, kun myös esikoululaiset 
mahtuisivat yhteen opetusryhmään (Taulukko 13). 

 

 

 

Taulukko 13 Kirkonkylän koulun oppilasmääriä vv. 2000–2009 

Taulukossa 14 nähdään kirkonkylän koulujen oppilasmääriä vv. 2000–2009. Beckerin koulun 
oppilasmäärä on vuosituhannen vaihteessa ollut jopa yli 180 oppilaan tienoilla. Tähän verraten 
Beckerin kouluun voitaisiin jopa tällä hetkellä sijoittaa kaikki kunnan alakoulujen oppilaat. Kaikki 
luokkatilat eivät kuitenkaan mahdollista suurien oppilasryhmien työskentelyä väljästi, joten näin 
suuren oppilasmäärän opiskelu koulussa ei mahdollistaisi opetussuunnitelman mukaista 
työskentelyä monipuolisilla oppimismenetelmillä eikä siksi olisi järkevää. Luokkatiloja Beckerin 
koululla riittää kahdeksalle opetusryhmälle ja kahdelle pienryhmälle sekä kaksi luokkatilaa 
pienryhmätyöskentelyyn ja laaja-alaisen erityisopettajan käyttöön. Luokkatiloista monet ovat sen 
kokoisia, että niihin mahtuu suurempikin opetusryhmä, mutta joissain tiloissa tila ei riitä 
toiminnalliseen työskentelyyn, jos oppilasmäärä on suurehko. Opetusryhmien kotiluokkien lisäksi 
koulussa ovat kaikkien yhteisessä käytössä musiikkiluokka, liikuntasali sekä erikseen tekstiilityön 
ja teknisen työn luokat.  

Kalliolan koulun oppilasmäärien osalta tulee huomioida, että esikoululaiset toimivat aiemmin 
osittain päiväkodin tiloissa. Siellä on käytössä kolme suurempaa luokkatilaa, kaksi pienempää 
luokkatilaa, liikuntasali, joka tällä hetkellä on luokkatilana sekä laaja-alaisen erityisopettajan 
pienryhmätila. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 14 Kirkonkylän koulun oppilasmääriä vv. 2000–2009 
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Kangasniemen kirkonkylän Kalliolan ja Beckerin koulut ovat pieniä maaseutumaisia kouluja, 
vaikka kyläkoulun oppilaan ja huoltajan näkökulmasta siirrytään kirkonkylälle ”isoon kouluun”. 
Luokkakoot ovat Kangasniemellä valtakunnallista keskiluokkaa. Huoli työrauhasta kirkonkylän 
suuremmissa luokissa nousee huoltajien vastauksista esille. Työrauhasta on kysytty oppilailta 
vuoden 2019 kouluviihtyvyyskyselyssä. Beckerin koululla 12 % oppilaista arvioi työrauhan 
luokassa erinomaiseksi ”4” ja 66 % hyväksi ”3”. Kalliolan koulun oppilaista 37 % arvioi työrauhan 
erinomaiseksi ”4” ja 41 % hyväksi ”3”. Koko perusopetuksen työrauhaa on edistetty Valteri-koulun 
ohjaaman hanketyön kautta. Kiusaamiseen ja siihen puuttumiseen on tehty yhteistyötä 
oppilashuollon kanssa ja koulut toteuttavat Kiva-koulu –menetelmiä arjessaan.  

Kyselyissä huoltajat esittivät toiveen, että mikäli koulu lakkautuisi, uudella koululla 
paneuduttaisiin erityisesti oppilaiden ryhmäytymiseen. Kyläkoulujen oppilailla olisi kevät 2021 
aikaa tutustua uusiin kouluihin ja esittää toiveita luokkatovereistaan sekä myös tutustua heihin. 
Opettajat ovat suunnitelleet luokkaratkaisuja ja ryhmäyttämistä jo keväällä 2020. Näitä 
suunnitelmia voidaan päivittää kevään 2021 aikana. Uudelle koululle siirtyvien oppilaiden 
tilannetta helpottaa, mikäli vanhat opettajat siirtyvät samaan kouluun. Oppilaiden kyselytulosten 
perusteella kirkonkylän koulujen oppilaat suhtautuvat uusien oppilaiden tuloon luokkiinsa 
myönteisesti. 

 

Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 
 

Kouluverkkoselvityksessä on tarkasteltu ratkaisuvaihtoehtoina kouluverkon säilyttämistä 
ennallaan sekä koulujen lakkautuminen siten, että jokaisen koulun kohdalta tilannetta pohditaan 
erillisenä tapauksena. Tämä ei ole päätösesitys, vaan vaihtoehtojen vertailu.  

 
 

Vaihtoehto Kuvaus 
1. vaihtoehto: Kouluverkolle ei tehdä mitään. 
 

Kaikki kyläkoulut jatkavat toimintaansa. 

2. vaihtoehto: Koittilan koulu lakkautetaan. Lakkautetun koulun oppilaiden lähikouluksi 
tulevat Kalliolan ja Beckerin koulut. 

3. vaihtoehto: Otto Mannisen koulu lakkautetaan. Lakkautetun koulun oppilaiden lähikouluksi 
tulevat Kalliolan ja Beckerin koulut. 

4. vaihtoehto: Vuojalahden koulu lakkautetaan. Lakkautetun koulun oppilaiden lähikouluksi 
tulevat Kalliolan ja Beckerin koulut. 

5. vaihtoehto: Äkryn koulu lakkautetaan. Lakkautetun koulun oppilaiden lähikouluksi 
tulevat Kalliolan ja Beckerin koulut. 
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Päätösvaihtoehtojen vertailu 
Vaikutus-
kohde 

1. 
vaihtoehto: 

Kouluverkko 
ennallaan 

2. vaihtoehto: 
Koittilan koulun 

lakkautus 

3. vaihtoehto: 
Otto Mannisen 

koulun lakkautus 

4. vaihtoehto: 
Vuojalahden 

koulun lakkautus 

5. vaihtoehto: 
Äkryn koulun 

lakkautus 

Kuntalainen 

Terveys ja hyvinvointi 
Lyhyt 
aikaväli      

Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta nykytilanteeseen 

 
Yhdenvertaisuus 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Osa 
harrastusmahdolli-
suuksista siirtyy 
kauemmaksi 

Osa 
harrastusmahdolli-
suuksista siirtyy 
kauemmaksi 

Osa 
harrastusmahdolli-
suuksista siirtyy 
kauemmaksi 
 
 

Ei muutosta 
nykytilanteeseen 
 
 
 
 

Työllisyys ja työelämä 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Koulun 
lakkautuminen voi 
vaikuttaa 
yrittäjyyden 
edellytyksiin 
maaseudulla. 

Koulun 
lakkautuminen voi 
vaikuttaa 
yrittäjyyden 
edellytyksiin 
maaseudulla. 

Koulun 
lakkautuminen voi 
vaikuttaa 
yrittäjyyden 
edellytyksiin 
maaseudulla. 

Koulun 
lakkautuminen voi 
vaikuttaa 
yrittäjyyden 
edellytyksiin 
maaseudulla. 
 
 

Palvelujen ja sosiaaliturvan taso, kattavuus ja saatavuus myös kunnan eri alueilla ja kielillä 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Koulumatkat 
pitenevät erittäin 
monilla koululaisilla 

Koulumatkat 
pitenevät osalla 
koululaisista 

Koulumatkat 
pitenevät erittäin 
monilla koululaisilla 

Koulumatkat 
pitenevät osalla 
koululaisista 
 
 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 -1 -1 -1 0 

0 -1 -1 -1 0 

0 0 0 0 0 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -2 -1 -1 -1 

0 -1 0 -1 0 
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Ympäristö 

Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Osa kylillä asuvista 
kokee viihtyvyyden 
vähenevän, jos 
kyläkoulu 
lakkautuu. 
Harrastuspaikka voi 
poistua käytöstä. 

Osa kylillä asuvista 
kokee viihtyvyyden 
vähenevän, jos 
kyläkoulu 
lakkautuu. 
Harrastuspaikka voi 
poistua käytöstä. 

Osa kylillä asuvista 
kokee viihtyvyyden 
vähenevän, jos 
kyläkoulu 
lakkautuu. 
Harrastuspaikka 
voi poistua 
käytöstä. 

Osa kylillä 
asuvista kokee 
viihtyvyyden 
vähenevän, jos 
kyläkoulu 
lakkautuu. 
Harrastuspaikka 
voi poistua 
käytöstä. 
 
 
 
 

Maaperä, luonnon monimuotoisuus, ilmasto 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta nykytilanteeseen 

 
 
 
 

Maisema, kaupunkikuva, kulttuuriperintö 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Kyläkoululla on 
merkitys 
kyläkuvalle. Koulu 
tulee säilymään 
rakenteellisesti 
ennallaan. 

Kyläkoulu on 
vanha, 
kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä 
rakennus, jolla on 
merkitystä 
kyläkuvalle. Koulu 
tulee säilymään 
rakenteellisesti 
ennallaan. 
 
 
 
 
 

Kyläkoululla on 
merkitys 
kyläkuvalle. Koulu 
tulee säilymään 
rakenteellisesti 
ennallaan. 

Kyläkoululla on 
merkitys 
kyläkuvalle. Koulu 
tulee säilymään 
rakenteellisesti 
ennallaan. 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 
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Organisaatio ja henkilöstö 

Uudenlaiset palvelujen tuottamistavat 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Palvelurakenne 

säilyy 
ennallaan. 

Opetusta ja 
erityistä tukea 
voidaan toteuttaa 
eri tavalla 
isommassa 
koulussa. 

Opetusta ja 
erityistä tukea 
voidaan toteuttaa 
eri tavalla 
isommassa 
koulussa. 
 

Opetusta ja 
erityistä tukea 
voidaan toteuttaa 
eri tavalla 
isommassa 
koulussa. 

Opetusta ja 
erityistä tukea 
voidaan toteuttaa 
eri tavalla 
isommassa 
koulussa. 
 
 

Henkilöstön määrä, asema ja osallisuus 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Henkilöstön 

määrä pysyy 
ennallaan. 

Kokonaisuutena 
kunnassa on kolme 
määräaikaista 
luokanopettajan 
virkaa, joihin 
vakituisissa viroissa 
olevat voidaan 
siirtää kyläkoulun 
lakkautuessa. 

Kokonaisuutena 
kunnassa on kolme 
määräaikaista 
luokanopettajan 
virkaa, joihin 
vakituisissa viroissa 
olevat voidaan 
siirtää kyläkoulun 
lakkautuessa. 

Kokonaisuutena 
kunnassa on kolme 
määräaikaista 
luokanopettajan 
virkaa, joihin 
vakituisissa viroissa 
olevat voidaan 
siirtää kyläkoulun 
lakkautuessa. 

Kokonaisuutena 
kunnassa on 
kolme 
määräaikaista 
luokanopettajan 
virkaa, joihin 
vakituisissa 
viroissa olevat 
voidaan siirtää 
kyläkoulun 
lakkautuessa. 
 
 

Talous 

Väestöryhmien ja kotitalouksien asema ja käyttäytyminen 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Talouden näkökulmasta nykytilanteen säilyttäminen ei edesauta alijäämän kattamista. 

Yritysten toiminta, niiden välinen kilpailu ja kansainvälinen kilpailukyky ja markkinoiden toimivuus 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Osa kylillä 
toimivista 
yrityksistä voi 
kokea, että 

Osa kylillä 
toimivista 
yrityksistä voi 
kokea, että 

Osa kylillä 
toimivista 
yrityksistä voi 
kokea, että 

Osa kylillä 
toimivista 
yrityksistä voi 
kokea, että 

-1 1 1 1 1 

-1 1 2 1 2 

0 -2 -1 -2 -2 

0 -2 -1 -2 -1 

-1 0 0 0 0 

-1 0 0 0 0 

0 0 -1 0 -1 

0 0 -1 0 -1 
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kyläkoulun 
menetyksellä on 
negatiivista 
vaikutusta 
yritystoiminnalle. 
Kuljetusyrittäjille 
pidentyvät 
koulumatkat 
tuovat 
lisämahdollisuuksia 
yrittämiseen.  

kyläkoulun 
menetyksellä on 
negatiivista 
vaikutusta 
yritystoiminnalle 

kyläkoulun 
menetyksellä on 
negatiivista 
vaikutusta 
yritystoiminnalle. 
Kuljetusyrittäjille 
pidentyvät 
koulumatkat 
tuovat 
lisämahdollisuuksia 
yrittämiseen. 

kyläkoulun 
menetyksellä on 
negatiivista 
vaikutusta 
yritystoiminnalle 

Kunnallistalouden yhteisöjen rahoitus, voimavarojen jako, työllisyys ja tuottavuus 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Negatiivinen 

vaikutus 
kunnan 
talouteen 

Koulun 
lakkauttaminen 
toisi kunnalle  
n. 147 350 € säästöt 

Koulun 
lakkauttaminen 
toisi kunnalle  
n. 80 000 € säästöt 

Koulun 
lakkauttaminen 
toisi kunnalle 
n. 153 000 € säästöt 

Koulun 
lakkauttaminen 
toisi kunnalle  
n. 146 000 € 
säästöt 

Palvelutuotannon muutos 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Palvelurakenne 

ei muutu 
Palvelun 
muuttuminen 
pienemmistä 
isompiin yksiköihin 
voi olla uhka tai 
mahdollisuus 
kehittää 
palvelutoimintaa. 

Palvelun 
muuttuminen 
pienemmistä 
isompiin yksiköihin 
voi olla uhka tai 
mahdollisuus 
kehittää 
palvelutoimintaa. 

Palvelun 
muuttuminen 
pienemmistä 
isompiin yksiköihin 
voi olla uhka tai 
mahdollisuus 
kehittää 
palvelutoimintaa. 

Äkryn koululla ei 
ole esikoululaisten 
täydentävää 
varhaiskasvatusta 
eikä koululaisten 
iltapäivätoimintaa
. Kirkonkylällä 
nämä palvelut 
ovat saatavilla. 

Lapset ja nuoret 

Vaikutukset johonkin tiettyyn lasten ja nuorten ryhmään 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Koulujen lapsista 
osa kokee uhkana 
ryhmäkokojen 
kasvamisen ja 
kavereiden 
mahdollisen 
sijoittumisen eri 
ryhmiin. 
 

Koulujen lapsista 
osa kokee uhkana 
ryhmäkokojen 
kasvamisen ja 
kavereiden 
mahdollisen 
sijoittumisen eri 
ryhmiin. 

Koulujen lapsista 
osa kokee uhkana 
ryhmäkokojen 
kasvamisen ja 
kavereiden 
mahdollisen 
sijoittumisen eri 
ryhmiin. 

Koulujen lapsista 
osa kokee uhkana 
ryhmäkokojen 
kasvamisen ja 
kavereiden 
mahdollisen 
sijoittumisen eri 
ryhmiin. 

-1 1 1 1 1 

-1 1 1 1 1 

-1 0 0 0 1 

-1 0 0 0 1 

0 -1 -1 -1 -1 

0 0 0 0 0 
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Lasten ja nuorten asuminen tai kasvuympäristö 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Osa lapsista kokee 
parempana 
kyläkoulun kuin 
isomman koulun 
kasvuympäristönä. 
 
 
 

Osa lapsista kokee 
parempana 
kyläkoulun kuin 
isomman koulun 
kasvuympäristönä. 

Osa lapsista kokee 
parempana 
kyläkoulun kuin 
isomman koulun 
kasvuympäristönä. 

Osa lapsista kokee 
parempana 
kyläkoulun kuin 
isomman koulun 
kasvuympäristönä
. 

Lasten ja nuorten mahdollisuudet liikkua paikasta toiseen 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Suurempi osa 
lapsista kulkee 
koulumatkansa 
autolla, mikäli 
kyläkoulu 
suljetaan. Koulun 
jälkeen olisi 
mahdollisuus jäädä 
kirkonkylän 
harrastuksiin 
koulusta. 
 
 

Suurempi osa 
lapsista kulkee 
koulumatkansa 
autolla, mikäli 
kyläkoulu 
suljetaan. Koulun 
jälkeen olisi 
mahdollisuus jäädä 
kirkonkylän 
harrastuksiin 
koulusta. 

Suurempi osa 
lapsista kulkee 
koulumatkansa 
autolla, mikäli 
kyläkoulu 
suljetaan. Koulun 
jälkeen olisi 
mahdollisuus jäädä 
kirkonkylän 
harrastuksiin 
koulusta. 
 

Lapset kulkevat 
nykytilanteessakin 
koulumatkansa 
autolla. Koulun 
jälkeen olisi 
mahdollisuus 
jäädä kirkonkylän 
harrastuksiin 
koulusta. 

Lasten ja nuorten ihmissuhteet 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Kyläkoululla 
muodostuvat 
omanlaisensa 
ihmissuhteet. 
Toisaalta 
isommassa 
koulussa voi löytyä 
joillekin oppilaille 
paremmin itsensä 
kaltaista seuraa. 
Kiusaamista 
esiintyy sekä 
isoissa että pienissä 
kouluissa. 

Kyläkoululla 
muodostuvat 
omanlaisensa 
ihmissuhteet. 
Toisaalta 
isommassa 
koulussa voi löytyä 
joillekin oppilaille 
paremmin itsensä 
kaltaista seuraa. 
Kiusaamista 
esiintyy sekä 
isoissa että pienissä 
kouluissa. 

Kyläkoululla 
muodostuvat 
omanlaisensa 
ihmissuhteet. 
Toisaalta 
isommassa 
koulussa voi löytyä 
joillekin oppilaille 
paremmin itsensä 
kaltaista seuraa. 
Kiusaamista 
esiintyy sekä 
isoissa että pienissä 
kouluissa. 

Kyläkoululla 
muodostuvat 
omanlaisensa 
ihmissuhteet. 
Toisaalta 
isommassa 
koulussa voi 
löytyä joillekin 
oppilaille 
paremmin itsensä 
kaltaista seuraa. 
Kiusaamista 
esiintyy sekä 
isoissa että 
pienissä kouluissa. 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
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Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa tai viettää vapaa-aikaa 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Mikäli kyläkoulu ei 
ole kyläläisten 
käytössä, 
mahdollisuudet 
harrastaa 
heikentyvät. 
 
 
 
 

Mikäli kyläkoulu ei 
ole kyläläisten 
käytössä, 
mahdollisuudet 
harrastaa 
heikentyvät. 

Mikäli kyläkoulu ei 
ole kyläläisten 
käytössä, 
mahdollisuudet 
harrastaa 
heikentyvät. 
 

Mikäli kyläkoulu ei 
ole kyläläisten 
käytössä, 
mahdollisuudet 
harrastaa 
heikentyvät. 

Lasten ja nuorten terveys 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Koulumatkat voivat 
pidentyä, mutta 
aamun 
heräämisaika voi 
joillakin oppilailla 
olla myöhäisempi. 
Oppilashuollon 
palvelut ovat 
saavutettavissa 
kunnassa kaikilla 
kouluilla. 
 
 
 
 
 

Koulumatkat voivat 
pidentyä, mutta 
aamun 
heräämisaika voi 
joillakin oppilailla 
olla myöhäisempi. 
Oppilashuollon 
palvelut ovat 
saavutettavissa 
kunnassa kaikilla 
kouluilla. 

Koulumatkat voivat 
pidentyä, mutta 
aamun 
heräämisaika voi 
joillakin oppilailla 
olla myöhäisempi. 
Oppilashuollon 
palvelut ovat 
saavutettavissa 
kunnassa kaikilla 
kouluilla. 

Koulumatkat 
voivat pidentyä, 
mutta aamun 
heräämisaika voi 
joillakin oppilailla 
olla myöhäisempi. 
Oppilashuollon 
palvelut ovat 
saavutettavissa 
kunnassa kaikilla 
kouluilla. 
 
 
 

Lasten ja nuorten turvallisuus tai turvallisuuden tunne 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Useat lapset voivat 
kokea pienen 
koulun 
turvallisemmaksi 
kuin ison koulun. 
 
 
 
 
 

Useat lapset voivat 
kokea pienen 
koulun 
turvallisemmaksi 
kuin ison koulun. 

Useat lapset voivat 
kokea pienen 
koulun 
turvallisemmaksi 
kuin ison koulun. 

Useat lapset 
voivat kokea 
pienen koulun 
turvallisemmaksi 
kuin ison koulun. 
 
 
 
 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 
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Vaikutukset lasten ja nuorten perheiden aikuisiin 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Koulukuljetusten 
muuttuminen voi 
vaikuttaa perheen 
arkeen. Kylän 
yhteishenki voi 
heiketä. 

Koulukuljetusten 
muuttuminen voi 
vaikuttaa perheen 
arkeen. Kylän 
yhteishenki voi 
heiketä. 

Koulukuljetusten 
muuttuminen voi 
vaikuttaa perheen 
arkeen. Kylän 
yhteishenki voi 
heiketä. 

Koulukuljetusten 
muuttuminen voi 
vaikuttaa perheen 
arkeen. Kylän 
yhteishenki voi 
heiketä. 
 
 
 
 
 

Vaikutukset lasten ja nuorten opetukseen ja koulunkäyntiin 
Lyhyt 
aikaväli      
Pitkä 
aikaväli      
Kuvaus Ei muutosta 

nykytilantee-
seen 

Opetussuunnitel-
man 
valinnaisuuden 
toteuttaminen on 
helpompaa ja 
välineet voivat 
tietyissä 
tapauksissa olla 
paremmat isoilla 
kouluilla. Erityisen 
tuen resurssien 
hyödyntämistä on 
mahdollista 
kehittää, kun 
palveluja 
keskitetään. 

Opetussuunnitel-
man 
valinnaisuuden 
toteuttaminen on 
helpompaa ja 
välineet voivat 
tietyissä 
tapauksissa olla 
paremmat isoilla 
kouluilla. Erityisen 
tuen resurssien 
hyödyntämistä on 
mahdollista 
kehittää, kun 
palveluja 
keskitetään. 

Opetussuunnitel-
man 
valinnaisuuden 
toteuttaminen on 
helpompaa ja 
välineet voivat 
tietyissä 
tapauksissa olla 
paremmat isoilla 
kouluilla. Erityisen 
tuen resurssien 
hyödyntämistä on 
mahdollista 
kehittää, kun 
palveluja 
keskitetään. 

Opetussuunnitelm
an valinnaisuuden 
toteuttaminen on 
helpompaa ja 
välineet voivat 
tietyissä 
tapauksissa olla 
paremmat isoilla 
kouluilla. Erityisen 
tuen resurssien 
hyödyntämistä on 
mahdollista 
kehittää, kun 
palveluja 
keskitetään. 

 
Johtopäätökset ratkaisuvaihtoehtojen vertailusta 
 
Kouluverkon säilyttäminen ennallaan 
Kouluverkon palvelurakenteen on kunnassa oltava kattava ja kokonaistaloudellisesti tehokas.  
Nykyinen kouluverkko kattaa neljä kunnan eri aluetta. Kouluverkon tehostamisen lähtökohtana voidaan 
pitää sitä, että olemassa olevat koulut ovat tehokkaassa käytössä. Tällä hetkellä toimivista 
kyläkouluista kaksi tulee toimimaan selvästi alle 20 oppilaan toimipisteinä, minkä ei voida katsoa olevan 
kustannusten kannalta kokonaistaloudellisesti tehokasta. Talouden näkökulmasta arvioituja säästöjä ei 
saavuteta, jos kouluverkko säilyy ennallaan. 

0 -1 -1 -1 -1 

0 -1 -1 -1 -1 

0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 
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Kouluverkon supistaminen 
Kustannuslaskelma 

Kiinteistökustannuksissa on otettu huomioon kaikki kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset 
(vakuutukset, jätehuolto, kunnossapito ja korjauspalvelut, sähkö ja lämmitys, vesi- ja jätevesi, 
rakennusmateriaalit). ICT-kustannuksissa on otettu huomioon vain kiinteistökohtaiset kulut, 
opetustoimen laitteiden osalta osa siirtyy oppilaiden mukana muille kouluille. Oppilaiden 
oppikirja- ja materiaalikustannuksissa ei tule säästöä koulun lakkautuessa. 
Kouluverkkoselvityksen laskelmat on sisällytetty kunnan säästötavoitteisiin siten, että vuoden 
2021 osalta on huomioitu puolen vuoden kustannukset kevätlukukauden 2021 osalta ja jatkossa 
kustannukset kokonaisuudessaan.  

Haja-asutusalueen koulujen lakkauttamisesta saatavat säästöt     
päivitetty 9.10.2020     

     

Bruttomenot vuositasolla tilinpäätös 2019 
Koittila 

Otto 
Manninen 

Vuojalahti Äkry 

Sivistystoimen menot tp-19  207 023 162 912 221 568 248 732 

     
Vähentyvät kustannukset  säästö/v säästö/v säästö/v säästö/v 

Opetushenkilöstökulut (opettajat+koulunkäynnin ohjaajat) 125 000 50 000 125 000 100 000 

ict-kustannukset 350 1 000 4 000 5 000 

Kiinteistökustannukset 17 000 14 000 16 000 16 000 

Ruoka- ja puhtauspalvelut henkilöstökustannukset 25 000 15 000 25 000 25 000 

yhteensä 167 350 80 000 170 000 146 000 

VUOSITASOLLA SÄÄSTÖT n. 167 350 80 000 170 000 146 000 

Lisäkustannus koulukuljetuksiin liittyen 20 000  17 000  
Vuositasolla säästöt lisäkustannusten jälkeen 147 350  153 000  

 

Koittilan koulu  
 Koittilan koulu sijaitsee kunnan pohjoislaidalla ja koululta on pitkä matka kyläkeskukseen.  Koulun 
oppilasmäärä pysyy lähivuosina noin 30 oppilaassa.  

Koulun lakkautuessa kuljetusten järjestäminen varsinkin 0–2-luokkalaisille olisi pitkien 
etäisyyksien vuoksi haasteellista järjestää kirkonkylälle siten, että lain edellyttämät koulupäivien 
enimmäispituudet eivät ylity. Ennusteen mukaisista koulun 27–30 oppilaasta 0–2-luokkalaisia on 
viiden vuoden aikajaksolla vuosittain 8–14 oppilasta. Tällöin kuljetuskustannukset nousisivat 
huomattavasti pitkien taksireittien ja lisääntyvien reittien myötä.  

Koulurakennuksessa toimiva ryhmäperhepäivähoito ja varhaiskasvatuksen järjestämä 
iltapäivätoiminta on luontevaa järjestää Koittilan koululla. Koulun alueella on lähivuosina 
suhteellisen paljon alle kouluikäisiä lapsia. Koulun lakkautuminen merkitsisi myös 
varhaiskasvatuspalvelujen siirtymistä kirkonkylälle, mikä toisi siellä paineita ryhmäkokoihin ja 
tiloihin. 
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Koulun tilojen käyttö on myös monipuolista. Kyläyhteisö käyttää koulun tiloja erilaisiin 
yhteisöllisiin tarkoituksiin. 

Koulun lakkautumisesta saatavat säästöt ja niiden osa-alueet on esitetty sivulla 44.  

Otto Mannisen koulu  
Otto Mannisen koulun osalta oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden oppilasmäärät ovat 
syksystä 2021 alkaen alle 15 oppilaan. Koulujen lakkautuspäätöksissä ennusteissa otetaan 
huomioon vain oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. Tämän hetken tilanteen mukaan koulua 
käy kolmen seuraavan lukuvuoden aikana kaksi oppilasta, joiden lähikoulu ei ole Otto Mannisen 
koulu. Koulussa olevat oppilaat mahtuisivat koulun lakkautuessa hyvin kirkonkylän kouluihin eikä 
uusien opetusryhmien perustamiselle tulisi tarvetta. 

Selvityksen mukaan koulumatkakustannukset eivät koulun lakkautuessa tulisi juurikaan 
muuttumaan lakkautuvien reittien sekä täyttöasteiden parantumisen kompensoidessa uusien 
reittien kustannuksia.  

Koulun lakkautumisesta saatavat säästöt ja niiden osa-alueet on esitetty sivulla 44. 

Opetus ja ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstökustannusten säästöt voidaan toteuttaa 
kokonaisuudessaan siten, että niissä hyödynnetään määräaikaisuuksia, eikä näin ollen vaadi 
irtisanomismenettelyä.  

   
Vuojalahden koulu  
Vuojalahden koulun oppilasennuste pysyy oppilaaksiottoalueella asuvien oppilaiden osalta viiden 
seuraavan vuoden osalta yli 20 oppilaassa. Tämän hetken tilanteen mukaan koulua käy viiden 
seuraavan lukuvuoden aikana 2–5 oppilasta, joiden lähikoulu ei ole Vuojalahden koulu. Koulujen 
lakkautuspäätöksissä ennusteissa otetaan huomioon vain oppilaaksiottoalueella asuvat oppilaat. 
 
Ennusteen mukaisista koulun 22–24 oppilaasta 0-2-luokkalaisia on viiden vuoden aikajaksolla 5-14 
oppilasta. Pisimmät koulumatkat kirkonkylälle näiltä oppilailta Kalliolan kouluun suorinta tietä 
olisivat n. 30 kilometriä. Tästä syystä Vuojalahden koulun osalta koulukuljetuskustannusten 
voidaan katsoa selkeästi nousevan, mikäli koulu lakkaisi.   
 
Koulurakennuksessa toimiva päiväkoti ja varhaiskasvatuksen järjestämä iltapäivätoiminta on 
luontevaa järjestää Vuojalahden koululla. Koulun alueella on lähivuosina suhteellisen paljon alle 
kouluikäisiä lapsia. Koulun lakkautuminen merkitsisi myös varhaiskasvatuspalvelujen siirtymistä 
kirkonkylälle, mikä toisi siellä paineita ryhmäkokoihin ja tiloihin.  

 Koulun lakkautumisesta saatavat säästöt ja niiden osa-alueet on esitetty sivulla 44. 

 Äkryn koulu  
Äkryn koulun osalta oppilasmäärä on ennusteen mukaan syksyllä 2021 12 oppilasta ja laskee sen 
jälkeen 10 oppilaan tuntumaan. Koulussa olevat oppilaat mahtuisivat koulun lakkautuessa hyvin 
kirkonkylän kouluihin eikä uusien opetusryhmien perustamiselle tulisi tarvetta. 
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Selvityksen mukaan koulumatkakustannukset eivät koulun lakkautuessa tulisi juurikaan 
muuttumaan lakkautuvien reittien sekä täyttöasteiden parantumisen kompensoidessa uusien 
reittien kustannuksia.  

Koululla ei järjestetä varhaiskasvatusta, esikoululaisten täydentävää varhaiskasvatusta eikä 
koululaisten iltapäivätoimintaa, vaan palvelut palvelut tarjotaan alueen perheille kirkonkylän 
toimipisteissä. 

Koulun lakkautumisesta saatavat säästöt ja niiden osa-alueet on esitetty sivulla 44. 

Koulun lakkautuessa vakituiset luokanopettajat siirtyisivät työskentelemään kunnan muille 
kouluille. Ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstökustannusten säästöt voidaan toteuttaa 
kokonaisuudessaan siten, että niissä hyödynnetään määräaikaisuuksia, eikä näin ollen vaadi 
irtisanomismenettelyä.  
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LIITTEET 

Liite 1: Tiedotussuunnitelma kouluverkkoselvityksestä 2020 

Liite 2: Tiedottaminen ja kuntalaisten kuulemismahdollisuudet 

Liite 3: Kangasniemen kunnan koulujen oppilaaksiottoalueet 

Liite 4: Vertailu oppilasennusteiden toteutumisesta v. 2017-2020 

Liite 5: Tiedottaminen ja kuntalaisten kuulemismahdollisuudet  

Liite 6: Kyselyt ja lähetekirjeet 

Liite 7: Selvitys koulukuljetusten järjestämisestä koulujen lakkautuessa 
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LIITE 1 TIEDOTUSSUUNNITELMA 
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LIITE 2 TIEDOTTAMINEN JA KUNTALAISTEN KUULEMISMAHDOLLISUUDET  

Kuulutus 22.6.2020 kunnan verkkosivuilla www.kangasniemi.fi:

 

Kunnan verkkosivut 24.6.2020:  

  
  



Liitteet / Sivu 5  

  

  

  

Facebook 25.6.2020:  
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Kangasniemen kunnallislehti 25.6.2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangasniemen Kunnallislehti 6.8.2020 
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Facebook 19.8.2020:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kangasniemen Kunnallislehti 3.9.2020 
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Kunnan verkkosivut 1.10.2020:  
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Facebook 1.10.2020: 

 

 

 

Kangasniemen Kunnallislehti 1.10.2020: 
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Kangasniemen Kunnallislehti 1.10.2020: 

 

Wilma-viesti 1.10.2020 (huoltajat, henkilökunta): 
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Kunnan verkkosivut 6.10.2020, uutinen, kuulutus
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Kangasniemen Kunnallislehti 28.5.2020 
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Länsi-Savo 9.6.2020 
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Kangasniemen Kunnallislehti 11.6.2020
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Länsi-Savo 7.8.2020 
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Kangasniemen Kunnallislehti 13.8.2020 
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Kangasniemen Kunnallislehti 17.9.2020: 
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Länsi-Savo 22.9.2020
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LIITE 3 KANGASNIEMEN KUNNAN KOULUJEN OPPILAAKSIOTTOALUEET  
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.11.2017 § 53 
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LIITE 4 VERTAILU OPPILASENNUSTEIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2017–2020 
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LIITE 5 KYSELYT JA LÄHETEKIRJEET 
 

Oppilaiden kyselyt 
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4) Kankainen 

Vastaanottajat:  Mälkki Merja (MAM) 

Lähettäjä:  Paappanen Päivi (P.P) 

Lähetetty:  31.8.2020 klo 15:51 

Hei! 

Kouluverkkoselvitykseen liittyvä oppilaiden kysely tulee tehtäväksi pikaisella aikataululla, toivottavasti saatte tämän 
mahtumaan esim. luokanvalvojien tunneilla vastattavaksi viimeistään keskiviikkona 9.9.2020 - näin saamme tuloksista 
koonnin maanantain 14.9.2020 kuntalaisten kuulemistilaisuuteen. 

Kankaisten koulun oppilaiden linkki: 
https://urly.fi/1J8l  
Tulosta linkki ja QR-koodi 

Kunnanjohtaja Risto Nylundilta toimeksi saaneena 
Päivi Paappanen 
toimistosihteeri 
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Kirkonkylän alakoulun 0-2 luokkien oppilaiden kysely: 

 

 

 

 
4. Mitä kivaa on nykyisessä koulussasi? * 
5. Miltä sinusta tuntuisi, jos pitäisi vaihtaa koulua? * 
6. Mitä ajattelisit, jos luokallesi tulisi uusia oppilaita? * 
7. Miltä koulumatkat tuntuvat? * 
8. Muita ajatuksia: 
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Kyläkoulujen alakoulujen 0-2 luokkien oppilaiden kysely: 

 

5. Mitä kivaa on nykyisessä koulussasi? * 
6. Miltä sinusta tuntuisi, jos pitäisi vaihtaa koulua? * 
7. Miltä koulumatkat tuntuvat? Millaisia muutoksia koulumatkaasi tulisi, jos uusi koulusi olisi 
Kalliolan tai Beckerin koulu? * 
8. Mitä toivoisit uudelta koululta? *  
9. Muita ajatuksia: 
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Kirkonkylän alakoulun 3-6 luokkien oppilaiden kysely: 

 

 

 

 

 
5. Millaisessa ympäristössä on kiva ja helppo oppia? * 
6. Millaisissa tilanteissa minun on vaikea keskittyä ja oppia? Mikä voisi auttaa näissä tilanteissa? * 
7. Millaisessa koulussa kaikilla on hyvä olla? Mitä lapset voisivat yhdessä tehdä, että kaikilla olisi hyvä käydä 
koulua? Entä aikuiset? * 
8. Miltä tuntuisi, jos pitäisi vaihtaa koulua? Mitkä asiat voisivat muuttua? Mikä pelottaa ja mikä innostaa? Mitä 
toivoisit uudelta koululta? * 
9. Mitä ajattelisit, jos luokallesi tulisi uusia oppilaita? * 
10. Miltä koulumatkat tuntuvat? * 
11. Muita ajatuksia: 

 



Liitteet / Sivu 27  

  

  

Kyläkoulujen 3-6 luokkien oppilaiden kysely: 
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6. Millaisessa ympäristössä on kiva ja helppo oppia? * 
7. Millaisissa tilanteissa minun on vaikea keskittyä ja oppia? Mikä voisi auttaa näissä tilanteissa? * 
8. Millaisessa koulussa kaikilla on hyvä olla? Mitä lapset voisivat yhdessä tehdä, että kaikilla olisi hyvä käydä 
koulua? Entä aikuiset? * 
9. Miltä tuntuisi, jos pitäisi vaihtaa koulua? Mitkä asiat voisivat muuttua? Mikä pelottaa ja mikä innostaa? Mitä 
toivoisit uudelta koululta? * 
10. Miltä koulumatkat tuntuvat? Millaisia muutoksia koulumatkaasi tulisi, jos uusi koulusi olisi Kalliolan tai 
Beckerin koulu? * 
11. Muita ajatuksia: 

 

Kankaisten yläkoulun 7–9 luokkien oppilaiden kysely: 
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4. Millaisessa ympäristössä on kiva ja helppo oppia? * 
5. Millaisissa tilanteissa minun on vaikea keskittyä ja oppia? Mikä voisi auttaa näissä tilanteissa? * 
6. Millaisessa koulussa kaikilla on hyvä olla? Mitä lapset voisivat yhdessä tehdä, että kaikilla olisi hyvä käydä 
koulua? Entä koulun aikuiset? * 
7. Miltä tuntuisi, jos pitäisi vaihtaa koulua? Mitkä asiat voisivat muuttua? Mikä pelottaa ja mikä innostaa? Mitä 
toivoisit uudelta koululta? * 
8. Mitä ajattelisit, jos luokallesi tulisi uusia oppilaita? * 
9. Miltä koulumatkat tuntuvat? * 
10. Muita ajatuksia: 
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Huoltajien kyselyt 
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Kirkonkylän alakoulujen oppilaiden huoltajien kysely: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 
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10. Millainen oppimisympäristö on mielestänne oppimisen kannalta hyvä? * 
11. Mikä on mielestänne sopiva kyläkoulun minimioppilasmäärä? * 
12. Miltä tuntuisi, jos lapsen pitäisi vaihtaa koulua? Mitkä asiat voisivat muuttua? Mikä pelottaisi ja 
mikä innostaisi? Mitä toivoisit uudelta koululta? 
13. Mitkä asiat voisivat muuttua lapsesi koulunkäynnissä, jos kyläkoulu/kyläkouluja lakkautuisi? Mitä 
tulisi ottaa huomioon? * 
14. Miltä lapsesi koulumatkat tuntuvat? 
15. Muita asiaan liittyviä ajatuksia: 
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Kyläkoulujen oppilaiden huoltajien kysely:
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10. Millainen oppimisympäristö on mielestänne oppimisen kannalta hyvä? * 
11. Mikä on mielestänne sopiva kyläkoulun minimioppilasmäärä? * 
12. Miltä tuntuisi, jos lapsen pitäisi vaihtaa koulua? Mitkä asiat voisivat muuttua? Mikä pelottaisi ja 
mikä innostaisi? Mitä toivoisit uudelta koululta? 
13. Mitkä asiat voisivat muuttua lapsesi koulunkäynnissä, jos kyläkoulu/kyläkouluja lakkautuisi? Mitä 
tulisi ottaa huomioon? * 
14. Miltä lapsesi koulumatkat tuntuvat? Millaisia muutoksia lapsesi koulumatkaan tulisi, jos uusi 
koulu olisi Kalliolan tai Beckerin koulu? 
15. Muita asiaan liittyviä ajatuksia: 
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Kankaisten yläkoulun oppilaiden huoltajien kysely: 

 

 
2. Lisäkommentteja opetuksesta ja tiloista 

 
4. Lisäkommentteja oppilashuollosta ja palveluista 
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6. Lisäkommentteja koulun pihasta 

 
8. Lisäkommentteja kouluyhteisöstä 

9. Millainen oppimisympäristö on mielestänne oppimisen kannalta hyvä? * 
10. Mikä on mielestänne sopiva kyläkoulun minimioppilasmäärä? * 
11. Miltä tuntuisi, jos lapsen pitäisi vaihtaa koulua? Mitkä asiat voisivat muuttua? Mikä pelottaisi ja 
mikä innostaisi? Mitä toivoisit uudelta koululta? 
12. Mitkä asiat voisivat muuttua lapsesi koulunkäynnissä, jos kyläkoulu/kyläkouluja lakkautuisi? Mitä 
tulisi ottaa huomioon? * 
13. Miltä lapsesi koulumatkat tuntuvat? Millaisia muutoksia lapsesi koulumatkaan tulisi, jos uusi 
koulu olisi Kalliolan tai Beckerin koulu? 
14. Muita asiaan liittyviä ajatuksia: 
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Keskustaajaman / kyläkoulun pedagoginen arvio: 
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Oppilashuollon henkilöstön kysely: 
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Kyläyhdistysten kysely: 
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Kuntalaiskysely 

Tiedottaminen: Kuulutus, kunnan verkkosivut, Kangasniemen Kunnallislehti (ks. Liite 2) 

Millaisia näkökulmia tulisi mielestänne painottaa kouluverkkoratkaisussa? 
Mikä on mielestänne sopiva kyläkoulun minimioppilasmäärä?  
Mikä on mielestänne koulun merkitys omalle paikalliselle yhteisöllenne? 
Miten mahdollinen koulun lakkautuminen vaikuttaisi oman paikallisen yhteisönne elämään? 
Miten arvioitte kyläkoulunne mahdollisen lakkaamisen vaikuttavan koko kunnan kouluverkon 
toimintaan?  
Millaisia muita vaikutuksia arvioitte yksittäisten koulujen lakkaamisella olevan kuntalaisten elämään? 
Asiaan liittyviä muita näkemyksiä: 

 

  



Liitteet / Sivu 42  

  

  

LIITE 6 KYSELYJEN TULOKSET 
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Liite 2
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Liite 2
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Liite 2
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Liite 2
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Liite 2
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Liite 2 
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LIITE 7 KOULUJEN LAKKAUTUMISTEN VAIKUTUS KOULUMATKOJEN PITUUTEEN   
 

Koulumatkat on mitattu Google Maps -sovelluksella. Mahdollisuuksien mukaan matkan 
mittaaminen on tehty todellisen koulukuljetusreitin mukaisesti.  

Koulumatkojen pitenemisestä on selvitetty pitenemisen keskiarvo sekä mediaani. Mediaani kuvaa 
monissa tapauksissa jakauman tyypillistä arvoa luotettavammin kuin keskiarvo. Näin on etenkin 
silloin, kun jakauma on vino. 
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LIITE 8 KULJETUSREITIT LV. 2020 JA SUUNNITELMA REITEISTÄ KOULUJEN 
LAKKAUTUESSA (valmistelussa)   
 

Reittisuunnitelmat ovat valmistelussa. 
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LIITE 9 KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILASENNUSTE ERI LAKKAUTUSVAIHTOEHDOISSA 
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