
Kouluverkkoselvitys
Sievissä 16.3.2023

Sievin kunta



Selvityksen ulkopuolelle rajautuvat

• henkilöstö- ja oppilaskuljetussuunnitelmien 
laadinta. 

Selvityksen laadinnan kanssa toteutetaan 
palveluverkkosuunnitelman ennakkovaikutusten 
arviointi. 

• EVA laaditaan kunnassa käytössä olevan 
mallin mukaisesti. 

kohdistuu Sievin kunnan perusopetuksen 

vuosiluokkien 1-6 kouluihin. 

Selvityksessä tarkastellaan:

 oppilasmäärämuutoksia, 

 koulujen taloutta, 

 koulurakennuksia/kiinteistöjä ja

 kiinteistöjen, ruokailujen ja 

oppilaskuljetusten kustannuksia. 
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Perusopetuksen palveluverkkoselvitys eli 
kouluverkkoselvitys



Sievin kunnan väestöennuste (Tilastokeskus 2022)

11.1.2023Ohjausryhmä 3



Sievin kunnan 0-18-vuotiaiden ennuste (Tilastokeskus 
2022)

11.1.2023Ohjausryhmä 4



Sievien kunnan 6-vuotiaiden, 7-12-vuotiaiden, 13-15-
vuotiaiden ja näiden yhteenlaskettu ennuste (Tilastokeskus 
2022)

11.1.2023Ohjausryhmä 5



Sievien kunnan 7-12-vuotiaiden ennuste (Tilastokeskus 
2022)

11.1.2023Ohjausryhmä 6



11.1.2023Ohjausryhmä 7

Sievin kunnan koko väestön, 0-4-vuotiaiden, 5-9-vuotiaiden, 
10-14-vuotiaiden ja 15-19-vuotiaiden tulo-, lähtö- ja 
nettomuutto vuosina 2017-2021 (Tilastokeskus 2022)



Sievin kunnan oppilastilasto 20.9.2022 (Sievin kunta 
2022)

11.1.2023Ohjausryhmä 8



11.1.2023Ohjausryhmä 9

Sievin kunnan oppilasmäärän kehittyminen (Sievin 
kunta 2022)



11.1.2023Ohjausryhmä 10

Sievin kunnan 1-6 vuosiluokkien oppilasmäärän 
kehittyminen (Sievin kunta 2022)



11.1.2023Ohjausryhmä 11

Mitä oppilasmäärän kehittyminen tarkoittaa 
käytännössä?
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Mitä oppilasmäärän kehittyminen tarkoittaa 
käytännössä?
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Perustietoja kouluista

Koulu Rakennusvuosi Peruskorjaus

Korhonen 1896 1977, 2008

Jyrinki 1924 1999

Järvikylä 1951 2001

Lauri Haikola 1955 1991, 2011

Jussinpekka 1970 2004

Leppälä 2001

Kiiskilä 2008
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Rakennukset ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa

Koulu Yleinen 

kunto

Pinnat Keittiö Keittiön 

laitteet

Lämmitys Ilmanvaihto Katto LVISA Piha-alue

Jyrinki 3 3 4 3 4 4 4 3 3

Järvikylä 4 4 4 3 4 4 3 3 4

Kiiskilä 5 4 4 3 4 4 4 3 4

Korhonen 4 4 4 3 4 4 4 3 4

Lauri Haikola 4 4 4 4 4 4 4

Leppälä 4 4 4 3 4 3 4 3 4

Pienryhmät 4 4

Silmu-luokka 5 4

TAITO-ryhmät 4 4

JussinPekka 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Investointiohjelmassa vuodelle 2025 Järvikylän 
koulun katto- ja LVISA- remontit



Perusopetuksen käytössä olevien neliöiden määrä yhtä 
oppilasta kohden – tarkastelu kouluittain ilman liikuntatiloja
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Oppilasmäärän vähenemisen vaikutus oppilaskohtaisiin 
neliömääriin kouluittain (laajuustiedoissa ei ole mukana 
liikuntatiloja)
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Koulujen tasearvot



21.3.2023

Valtionosuudet pohjautuvat 
hyvinvointialueuudistuksen 
jälkeen kunnan lakisääteisiin 
tehtäviin. Näistä suurimmat 
tehtävä ovat varhaiskasvatus 
ja perusopetus.

Sievin kunnassa 
yli 19-vuotiaiden osalta 
valtionosuudet ovat 
negatiiviset kuntien suuren 
omarahoitusosuuden 
myötä. 
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Arvio verorahoituksen kokonaisuudesta tulevina vuosina, 
laskelma nykyisen lainsäädännön mukainen ja huomioi mm. 
inflaation



Ikärakenne vaikuttaa merkittävästi Sievin kunnan 
valtionosuuteen

• Laskennallisista valtionosuuksista merkittävin osuus muodostuu ikärakenteen perustella. 

• Kun ikäluokat pienentyvät, pienentyvät myös ikäluokkakohtaiset valtionosuudet. 

• Valtionosuusjärjestelmä antaa hieman aikaa sopeutua vähenevään väestöön, sillä valtionosuudet määräytyvät 
aina kahta vuotta aiemman vuoden viimeisen päivän väkilukuun.

• Sievin kunnan osalta valtionosuuksiin vaikuttaa positiivisesti se, että vuoden 2022 sote-kustannukset ovat 
alittaneet kunnan alkuperäisen talousarvion. 

• ”Tämä muutos tulee näkymään vuodesta 2024 alkaen valtionosuuksissa, kun hyvinvointialueuudistuksen 
myötä valtionosuuksiin tulleet tasauselementit tarkistetaan. Laskennan tiedot päivittyvät tältä osin vielä tämän 
vuoden aikana.”
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Johtopäätökset
Muutokset palveluverkkoon
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Sievin perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kouluverkkoon 
esitetään toteutettavaksi seuraavat muutokset:

1. Leppälän koulun osalta noudatetaan voimassa olevaa valtuuston päätöstä lakkauttaa koulun
toiminta 31.7.2023 ja siirtää koulun oppilaat Lauri Haikolan kouluun 1.8.2023 lukien.

2. Järvikylän koulun toiminta lakkautetaan 31.7.2025 ja koulun oppilaat siirretään Lauri Haikolan
kouluun 1.8.2025 lukien. Investointiohjelmassa olevia katto- ja LVISA-perusparannuksia ei
toteuteta.

3. Jyringin koulun toiminta lakkautetaan 31.7.2027 ja koulun oppilaat siirretään Lauri Haikolan
kouluun 1.8.2027 lukien.

4. Kiiskelän koulun toiminta lakkautetaan 31.7.2029 ja koulun oppilaat siirretään Lauri Haikolan
kouluun 1.8.2029 lukien.
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Vastaanottavan koulu eli Lauri Haikolan koulun 
oppilasennuste
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Palveluverkkosuunnitelman aiheuttamat 
alaskirjaukset

• Jollei tiloille löydetä muuta käyttöä, Leppälän koulu aiheuttaa lakkauttamisen jälkeen vielä 120 000  euron 
poistot tai alaskirjauksen. 

• Jollei tiloille löydetä muuta käyttöä, Järvikylän koulu aiheuttaa lakkauttamisen jälkeen vielä 50 000 euron 
poistot tai alaskirjauksen. Alaskirjaus voidaan tehdä viimeistään vuonna 2028, jolloin arvo alaskirjaus olisi noin 
12 000 euroa jos lisäinvestointeja ei ole tehty. Järvikylän koululle vuodelle 2025 suunniteltujen investointien 
arvo taloussuunnitelmassa 51 000 euroa. 

• Jollei tiloille löydetä muuta käyttöä, Jyringin koulun lakkauttaminen vuonna 2027 aiheuttaa 38 000 euron 
poistot tai alaskirjauksen. 

• Kiiskilän koulun tasearvo vuonna 2029 olisi ennusteen mukaisesti n. 550 000 euroa, jos vuosikymmenen aikana 
koululle ei tehdä lisäinvestointeja. 
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LAVA
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Mitä tapoja tai asioita haluaisit lapsesi nykyisestä koulusta 
siirtyvän uuteen kouluun? Huoltajat 56 vastaajaa

• Pieni koulu

• Pienet luokat

• Opettajat – tuttuja, aikaa oppilaile

• Koulumatka – lyhyt, lähellä

• Yhteisö – yhteisöllisyys, toisten huomioiminen, vanhemmat tuntevat toisensa

• Luonto ja ulkoilumahdollisuudet
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• Koulumatkat

• Päivien pituus

• Kavereiden sijoittuminen samalle 
luokalle/eri luokalle

• Kaverisuhteet

• Iso koulu

• Meteli

• Koulun koko

• Ryhmäkoko

• Käytänteet

• Opettajat

• Erityistarpeisiin vastaaminen

21.3.2023

Huolestuttaa, esimerkiksi



Huoltajat

Kyselyyn vastanneet vanhemmat 

vastustavat kyläkoulujen lakkauttamista.

21.3.2023



Pienet oppilaat: 
Miltä sinusta tuntuu, jos

21.3.2023

Hyvä juttu. Ei väliä. Ei kiva ajatus.

koulusi olisi nykyistä

koulua suurempi?

5,2% 36,2% 58,6%

koulussasi olisi nykyistä

koulua enemmän

oppilaita?

13,8% 46,5% 39,7%

kulkisit kouluun

bussilla?

22,4% 31,0% 46,6%

koulusi olisi nykyistä

koulua kauempana?

5,2% 20,7% 74,1%

sinun luokassasi olisi

enemmän oppilaita?

22,4% 46,6% 31,0%



Oppilaat – tuntuu jännittävältä

• Oppilaat – ketä tulee luokkatovereiksi ja saako ystäviä

• Opettajat – uudet opettajat jännittivät

• Rakennukset ja niissä liikkuminen – osaako liikkua, löytääkö oikeaan paikkaan

• Huom! Kiusaaminen – kolmessa vastauksessa pohdittiin, että kiusataanko 
(vastauksia noin 200)
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Oppilaat – mitä hyvää muissa kouluissa

• Osa lapsista ei osannut vastata tähän ollenkaan 

• Ja ikävän moni lapsi vastasi, että ”ei mitään”

• Uusien kavereiden saaminen nähtiin hyvänä 

• Pihat ja suuret tilat
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Harrastaminen

• Vanhempien mielestä koulunvaihto vaikeuttaa lapsen harrastamista

• Vain pieni osa lapsista katsoi, että koulun vaihtamisella olisi vaikutusuta
harrastamiseen
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Lauri Haikola oppilaat: Miltä sinusta tuntuisi, jos
Vastaajien määrä: 121

Hyvä juttu. Ei väliä. Ei kiva ajatus.

kouluusi tulisi lisää

oppilaita?

56,2% 42,1% 1,7%

luokallesi tulisi lisää

oppilaita?

66,1% 28,9% 5,0%

osa luokkasi oppilaista

asuisi kauempana

koulusta kuin nyt?

3,3% 52,5% 44,2%

luokallesi tai kouluusi

tulevia oppilaita

kiusattaisiin?

0,0% 5,0% 95,0%


