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1 Tiivistelmä 

 

Kaupunki elää ja muuttuu koko ajan, vain muutos on pysyvää. Lohjan kaupunki kohtaa vääjäämättä 

globaalin ilmiön eli väestön ikääntymisen. Konsulttiyhtiö FCG:n tekemien vuosien 2013-2029 

väestöennusteeseen perustuvien analyysien perusteella Lohjan väkimäärä kasvaa kyseisenä ajanjaksona 

+3%. Mielenkiintoista on, että tarkasteluajanjakson lopulla Lohjalla tullaan tarvitsemaan 91% enemmän 

vanhuspalveluita nykyhetkeen verrattuna. Samana tarkasteluajanjaksona työikäisten määrä laskee 

huolestuttavasti 10%. Kysymys kuuluukin miten Lohja pystyy voittamaan tulevan alijäämän? 

 

Talouden tilannetta voidaan paikata 

lisäämällä tuloja ja vähentämällä kuluja. 

Kuluja voidaan vähentää leikkaamalla ja 

karsimalla, mutta varsinkin toimintaa 

tehostamalla. Viereisestä kuvasta voidaan 

todeta, että suurin säästöpotentiaali 

kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, 

jotka edustavat 2/3 kaupungin 

käyttömenoista (v2013). Tekemämme 

selvitystyön perusteella kaupungin 

kouluverkkoon kohdistuvat säästötavoitteet 

eivät toteudu, vaan kustannukset kasvavat 

yli 227000€ vuodessa. 

 

Lakkauttamalla hyväkuntoisia, ja vastoin yleistä käsitystä varsin tehokkaita kouluyksiköitä, Lohja luopuu 

mahdollisuudesta erottua edukseen pääkaupunkiseudun muista muuttokunnista. Koulujen lakkauttaminen 

olisi myös kaupungin strategian vastaista, sillä Lohjan kasvustrategiassa 2013-2021 on mainittu 

”elinvoimainen, asuttu ja aktiivinen maaseutu”. Säilyttämällä monella alueella ainoa haja-asutusalueiden 

kunnallinen palvelu, koulu, varmistetaan alueiden vireystilan jatkuminen ja tyytyväisemmät veronmaksajat. 

Pienet kyläkeskusten koulut eivät pelkästään palvele kouluaikana lapsia, vaan lisäksi niitä käytetään 

iltapäiväkerho- ja päiväkotitoimintaan sekä aktiivisesti urheiluun ja erilaisten yhdistysten ja harrastusten 

toiminnassa, eli siihen sujuvaan arkeen, jota työikäiset ruuhka-aikaansa elävät ihmiset tarvitsevat. 

 

Koulurakennus on vain osa oppimisympäristöä. Kuitenkin koulukiinteistöjemme huono kunto on hälyttävä ja 

syy tilanteeseen tulee selvittää, jotta virheet eivät toistuisi tulevaisuudessa. Supistamisen argumenttina 
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käytetty liian suuri koulurakennusmassa vs. oppilasmäärä perustuu vain ja ainoastaan laskennalliseen 

matemaattiseen malliin, jossa opetustilojen tehokkuutta on nostettu jopa yli OPH:n suositusten. 

Käytännössä kouluissa ei ole tilaa vastaanottaa oppilaita ilman lisärakentamista ja lisäksi kaikki 

vastaanottavat koulut eivät ole kaupungin oman suosituksen mukaisessa 75% kuntoisuusluokassa. 

 

Pienet koulut palvelevat kyläyhteisöjä monin tavoin, ne toimivat jo nyt 24/7 periaatteella tarjoten lähialueen 

asukkaille, yhteisöille ja jopa yrityksille tekemisen puitteet. Asioita voidaan tehdä monella tavalla. Onko 

järkevää siirtää oppilaita sellaiseen vastaanottavaan kouluun, jossa on huono sisäilma tai rakenteellisia 

ongelmia. Kieltenopettaja voi olla kiertävä sen sijaan, että 5.-6 luokkalaisia siirretään yläkoulun tiloihin. 

Pienet koulut voivat toimia puolestaan myös vastaanottavina yksiköinä tai väistötiloina. Siinä missä 

terveyspalveluita siirretään renkaille, myös opetuksessa voidaan esimerkiksi tukipalveluiden osalta miettiä 

tällaista ratkaisua  

 

Vaikuttajaraati on tehnyt tämän selvityksen, jotta myös Lohjan kaupungin asukkaiden näkökulma tulisi esille. 

Tarjoamme kaupungille mahdollisuuden aitoon vuoropuheluun siten, että Lohjasta saadaan entistä 

tehokkaampi ja vetovoimaisempi paikka, eli strategiankin mukaisesti ”Lohjaa kehitetään perheille 

houkuttelevana asuinpaikkana”. Suosittelemme lukemaan raportin, johon olemme avoimesti liittäneet 

kaiken sen tiedon jota olemme keränneet. Takaamme raporttimme herättävän kysymyksiä, joihin 

vastaamme mielihyvin. 

 

 

2 Johdanto 

 

Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja 

kehittämisestä. Oppilasmäärien muutokset, kaavoituspolitiikka ja kunnan yleinen taloustilanne vaikuttavat 

kunnan kouluverkkoon. Kunnassa voi tulla tilanne, jolloin oppilaspaikkoja tarvitaan lisää tai vastaavasti 

oppilaspaikkoja on vähennettävä kouluja yhdistämällä tai lakkauttamalla. Kouluverkkoa koskevat päätökset, 

kuten koulun lakkauttaminen, ovat kunnan päätösvaltaan kuuluvia asioita. Lakkauttamispäätöstä 

valmisteltaessa tulee ottaa huomioon perusopetuslain 6.1 §, jonka mukaan opetus tulee kunnassa järjestää 

siten, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä asutuksen, koulujen ja muiden 

opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen. 
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Lähidemokratiamallin mukainen asiantuntijaraati on perustettu palvelujen käyttäjäryhmien kuulemista 

varten. Raati koostuu kyseisten palvelujen käyttäjäryhmien edustajista sekä kyseisestä toiminnasta 

vastaavista viranhaltijoista. Raati on aluetoimikuntavetoinen. 

 

Raadeissa tuodaan esille kehittämisehdotuksia palveluihin liittyen ja vaihdetaan tietoa ja kokemuksia 

asukkaiden, yrittäjien ja viranhaltijoiden välillä. Aluetoimikunnat esittävät alueiden johtokunnassa 

tarpeidensa mukaisten raatien perustamista. Viranhaltijoiden on osallistuttava raateihin. (Lähde: Lohjan 

lähidemokratiamalli, 2013) 

 

Kouluverkon vaikuttajaraati on tehnyt selvityksensä pyrkien huomioimaan tulevaisuuden pidemmälle kuin 

kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päähän. Tilastollisesti ja teoreettisesti laskien tiloja mahdollisesti 

on enemmän mitä tarvitaan, mutta raati pureutuu syvemmälle käytännön lukuihin. 

 

2.1 Vaikuttajaraati 

Alueiden johtokunta esitti kouluverkon vaikuttajaraadin kokoamista ja pyysi Nummen aluetoimikunnan 

puheenjohtajaa, Lotta Paakkunaista kokoamaan raadin ja toimimaan sen puheenjohtajana. Kokoamiseen on 

käytetty sosiaalista mediaa, sähköposteja ja aluetoimikuntien sekä LOKOVA ry:n (Lohjan koulujen 

vanhemmat ry) kontakteja. Jokaiselle tiedetylle vanhempainyhdistykselle ja -toimikunnalle on lähetetty 

tiedote kokoamisesta sekä kutsu järjestäytymiskokouksiin, joita järjestettiin kaksi, Hyrsylän koululla 15.2 ja 

Maksjoen koululla 16.2, jotta mahdollisimman moni pystyi osallistumaan.  Raati on näiden kokousten 

jälkeen vielä täydentynyt. Melkein jokainen lohjalaisen koulun vanhempainyhdistys tai -toimikunta on 

edustettuna raadissa. Raadissa on 32 jäsentä. Lohjan kaupungin sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti 

raadin toimintaan ja kokouksiin sekä teknisen toimen hallintopäällikkö on kiitettävällä tavalla ollut 

yhteistyössä kanssamme. 

 

2.2 Kokoukset 

Vanhempien, myös raatiin kuulumattomien, kokouksiin osallistuminen on pyritty mahdollistamaan laajasti 

niin, että kokoukset ovat olleet avoimia, sijainnit kiertäviä ja Skype-mahdollisuutta on käytetty. Kiertävien 

kokousten myötä raadin jäsenet ovat päässeet tutustumaan kouluverkkomme laajuuteen ja 

moninaisuuteen. 

 

2.3 Työtavat ja tiedotus 

Raadin työskentely on ollut avointa. Raati on perustanut lohjalaisten koululaisten vanhemmille Facebookiin 

oman suljetun ryhmän, jossa on jaettu tietoa ja keskusteltu, keskusteluvälineinä on toiminut sähköposti ja 

kokoukset sekä koululaisten vanhempia on tiedotettu raadin omalla Kouluverkon vaikuttajaraati tiedottaa – 
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tiedotteella, jota on jaettu sosiaalisen median kautta, sähköpostitse ja raadin vanhempainyhdistyksen 

yhteyshenkilö on jakanut vanhempainyhdistyksille sekä Wilman kautta rehtorien avustuksella lisäksi raadilla 

on omat www-sivut (https://kouluverkkovanhemmat.wordpress.com), joissa tiedotetta on myös jaettu. 

 

2.4 Tavoite 

Raadin tavoitteena on laaja kouluverkkoselvitystyö ja kaupungin säästöjen lisäksi keskeisin tavoitteemme on 

koululaisten tasapuolinen kohtelu, oppimisympäristön laadun takaaminen, henkilökunnan hyvinvointi ja 

jaksaminen. Olemme tutkineet kaupungin tekemää kouluverkkoselvitystä ja varsinaista kouluverkkoa 

realistisesti käyttäen psykologista ja sosiaalisista näkökulmaa. Lisäksi olemme tarkastaneet taloudellisia 

faktoja annettuja tietoja hyväksi käyttäen. Tavoitteenamme on ollut tuottaa kuntapäättäjille lisätietoa ja 

realistinen näkökulma päätöksenteon tueksi sekä osoittaa yhteistyön mahdollisuus kaikkien kaupungin 

asukkaiden hyväksi. 

 

 

3 Virheitä Palveluverkkoselvityksessä 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus tuoda esiin kouluverkkoselvityksessä havaittuja virheitä ja epäselvyyksiä, 

joiden pohjalta palveluverkkotyöryhmä on tehnyt esityksiään. Tarkastuksen alla on ollut Lohjan kaupungin 

sivistystoimen julkaiseman esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvityksen viimeisin versio (6.5.2015). 

 

Useat laskuvirheet vaikeuttavat todellisten kokonaiskustannusten ja kapasiteettien selvittämistä. 

Kouluverkkoselvityksessä (s. 5) on ilmoitettu, että koulun osalta nykyiset opetustilat riittävät OKM:n 

suositusten mukaisesti 7 873 paikkaan. Kuitenkin taulukossa 10 (s. 22) on OKM:n suositusten mukaiseksi 

kapasiteetiksi laskettu 7 843 paikkaa. Todellisuudessa saadaan kyseisessä taulukossa olevien lukujen 

yhteenlaskun tulokseksi 7 796 paikkaa. Verrattuna vuoden 2010 kapasiteettitaulukkoon, on nykyisessä 

taulukossa kapasiteettia OT- tiloissa 1 271 verran enemmän (vertailtu vain molemmissa taulukoissa listattuja 

kouluja). Näissä kouluissa on yhteensä 189 OT3 luokkaa. Mikäli ero nykyiseen johtuu siitä, että OT3 luokkiin 

on 20 oppilaan sijaan laskettu 25 oppilasta, olisi kapasiteettia lisääntynyt vain 945 paikan verran. 

Kouluverkkoselvityksessä (s. 5) on mainittu myös että oppilassuunnitteen mukainen oppilasmäärä vuonna 

2021 on 5 694, mutta taulukon 10 mukaan (s. 22) on vuoden 2021 oppilasmäärä 5 905 (po. 5 906) oppilasta. 

Melkein 300 oppilaalla voidaan täyttää yksi keskikokoinen koulu Lohjalla, joten sillä on iso merkitys, onko 

oppilaita 5 694 vai 5 906. 
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Koulut OKM:n suosituksen 

mukainen mitoitus 

Palveluverkkoselvitys 

2015

Tilojen mitoitus (Kaikki 

tilat) 

Palveluverkkoselvitys 

2015

Tilojen mitoitus (OT) 

Palveluverkkoselvitys 2015 OT3 luokkia

Järnefeltin koulu 450 772 465 14

Rauhalan+Maksjoen koulu 277 365 340 12

Ristin koulu 255 472 410 15

Karjalohjan koulu 78 157 125

yhteensä 1060 1766 1340 41

Harjun koulu 476 485 300 9

Metsola+Nummentausta 599 733 570 16

Ojamo+Neitsytlinna 853 892 795 24

yhteensä 1928 2110 1665 49

Anttilan koulu 421 658 370 12

Tytyrin koulu 488 537 440 14

Roution koulu 313 407 265 13

Karstun koulu 46 91 50

Sammatin koulu 224 333 190

Jalavan koulu 64 64 64

yhteensä 1556 2090 1379 39

Mäntynummen koulu 542 840 525 26

Linderin koulu 150 211 195

Perttilän koulu 373 332 260 10

Pullin koulu 82 116 75

Nummenkylän koulu 109 141 80 2

Muijalan koulu 321 346 265 10

Asemanpellon koulu 167 220 150

Lehmijärven koulu 86 136 95

yhteensä 1830 2342 1645 48

Källhagens skola ja gymnasium 418 647 415 10

Virkby skola 71 84 68

Solbrinkens skola 71 103 95 2

Ruotsinkieliset alakoulut 142 187 163

yhteensä 560 834 578 12

Nummi-Pusulan koulu ja lukio 203 480 350

Ikkalan koulu 100 111 70

Pusulan koulu 285 327 245

Oinolan koulu 227 306 265

Hyrsylän koulu 47 75 75

Nummi-Pusulan alakoulut 659 819 655

Nummi-Pusulan koulut yht. 862 1299 1005

Yhteensä 7796 10441 7612 189

Ero palveluverkkoselvityksen 

kuluihin -47 -91 -75

Ero vuoden 2010 

kapasiteettilaskelmaan (vain 

molemmissa mukana olevat 

koulut) -973 -2008 -1272  
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Myös oppilaskohtaiseen kustannustaulukkoon (Taulukko 3, sivulla 14) on tullut virheitä, jotka vaikuttavat 

kustannusten keskiarvoon. Peruskoulujen kustannusten keskiarvo on oikein laskettuna 4 351,13 euroa per 

oppilas (ero 479,21 euroa/oppilas) ja yläkoulujen keskiarvo oikeinlaskettuna 6 457,85 euroa oppilasta kohti  

(ero 610,69 euroa/oppilas). Nämä ovat merkittäviä virheitä sillä näiden pohjalta tehdään päätöksiä siitä 

kuuluuko koulu kustannusten puolesta keskiarvoon vai sen ala- tai yläpuolelle. 

 

Huomattavia ristiriitoja ja epäselvyyksiä esiintyy myös taulukon 10 (s. 22) sekä Harjun yläkoulualueen ja 

Mäntynummen alueen taulukoiden välillä sivuilla 30-32: 

 

Harjun yläkoulualue 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ojamo+Neitsytlinna - 

oppilaat 399 388 380 383 371 343 324 324

Oppilassuunnitteet 

taulukon mukaan(ilman 

esiop.) 469 456 447 450 436 404 381 381

Kapasiteetti 695 695 745 745 745 745 745 745

Kapasiteetti taulukon 

mukaan 795 795 795 795 795 795 795 795

Elementtitilat 100 100 50 50 50

 

Tämän taulukon mukaan Ojamon + Neitsytlinnan koulun kapasiteetti pysyy samana, vaikka tilaelementtien 

määrä pienenee. Voiko olla niin, että tilaelementeistä menetetään 50 paikkaa ja saman aikaan Ojamon 

koululle saadaan 50 paikkaa lisää, niin että kokokapasiteetti pysyy samana? 

 

Mäntynummen alue 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mäntynummen 

yhtenäiskoulu - oppilaat 103 115 119 240 269 274 270 258

Oppilassuunnitteet 

taulukon mukaan 120 132 139 143 142

Mäntynummen 

yhtenäiskoulu - oppilaat 333 330 346 366 404 438 444 440

Oppilassuunnitteet 

taulukon mukaan 330

Pullin koulu 49 49 47

Kapasiteetti 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051 1051

Kapasiteetti taulukon 

mukaan 1110 1110 1110 1035 1035 1035 1035 1035
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4 Kustannusvaikutukset 

 

Tämä kappaleen tarkoituksena on analysoida kouluverkkoa kustannusten näkökulmasta. Kaikki analyysissä 

käytetty kustannusinformaatio on otettu Lohjan kaupungin sivistystoimen julkaisemasta esi- ja 

perusopetuksen kouluverkkoselvityksestä [1]. Kustannusinformaatio perustuu 2014 syksyn tilanteeseen. 

 

4.1 Nykytilanne 

Kouluverkkoa koskevien päätösten osalta on ensisijaisen tärkeää, että päätöksen tekijöille tarjotaan 

mahdollisimman kattava ja selkeä analyysi kouluverkon tämän hetken tilasta ja sen kustannusrakenteesta. 

Kaupungin tarjoama kouluverkkoselvitys tarjoaa raakadatan tämän osalta mutta ei vaikuttajaraadin 

näkökulmasta tarjoa varsinaista analyysiä siitä, mitä tämä data tarkoittaa kouluverkon kehittämisen 

näkökulmasta (= minkälaisia suunnitteluperiaatteita voidaan johtaa tämän hetken kustannuksista). 

 

4.1.1 Koulun koon vaikutus kustannuksiin 

Yksi kouluverkkoluonnoksen perusväitteistä/ajatuksista on se, että pieniä kouluja lopettamalla voitaisiin 

saada aikaan säästöjä. Tämä väite antaa siis olettaa, että pienten koulujen kustannukset per oppilas olisivat 

keskimäärin suuremmat kuin isompien koulujen eli suuremmat yksiköt tuottaisivat säästöjä. 

Alla oleva kuvaaja kertoo miten Lohjalla koulun koko korreloi kokonaiskustannusten kanssa. 

 

Kuva 1 Kokonaiskustannukset per oppilas vs. koulun koko 
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Edellä olevasta kuvaajasta nähdään, että koulun koon ja kokonaiskustannusten välillä on korrelaatio (koulun 

koon kasvu 100 oppilaalla pienentää kustannuksia keskimäärin 284€/4.8% per oppilas). 

Analysoitaessa koulun koon vaikutusta kustannuksiin joista on poistettu kuljetuskustannukset, huomaamme 

alla olevasta kuvaajasta, että korrelaatio on huomattavasti heikompi (koulun koon kasvu 100 oppilaalla 

alentaa kustannuksia keskimäärin enää vain 71€/1.3% per oppilas). Tämä tuo hyvin esiin sen seikan, että 

vaikka opetuskustannukset ovatkin suurin menoerä (noin 66% yleissivistävistä kustannuksista 2014, [1]), 

kuljetuskustannukset ovat merkittävässä roolissa kun mietitään kustannustekijöitä joihin voidaan 

kouluverkon rakenteella vaikuttaa. Varsinaisissa opetuskustannuksissa ja muissa kustannuksissa ei ole 

keskimäärin nähtävissä tilastollisesti merkittävää eroa koulujen välillä. 

 

Johtopäätös 1: Kouluverkko pitää suunnitella niin, että kuljetusoppilaiden määrä tulee minimoida 

(positiivinen kustannusvaikutus + minimoi oppilaan koulupäivän pituuden) 

 

 

Kuva 2 Kokonaiskustannukset (ilman kuljetusta) per oppilas vs. koulun koko 
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4.1.2 Lakkautusuhan alla olevien koulujen kustannukset 

Kuten yllä olevasta analyysistä näemme, ajatukset kaikkien alle 100 oppilaan koulujen lakkauttamisesta ovat 

vahvasti ristiriidassa kustannussäästöjen osalta. Alla oleva taulukko listaa lakkautusuhan alla olevat koulut ja 

kertoo miten niiden kustannukset (ilman kuljetusta) sijoittuvat Lohjan keskiarvoon (5354€) verrattaessa. 

Kuten taulukosta näkyy, suurin osa lakkautusuhan alla olevista kouluista on kustannuksiltaan selkeästi 

Lohjan keskiarvon alla. 

 

Koulu Oppilaita 

2014-2015 

Ilman kuljetusta % Lohjan 

keskiarvosta 

Asemanpellon koulu 127 4 958,54 € 79,70 % 

Hyrsylän koulu 41 7 123,08 € 114,49 % 

Karstun koulu 39 6 223,45 € 100,03 % 

Lehmijärven koulu 70 5 084,07 € 81,71 % 

Maksjoen koulu 58 5 537,78 € 89,01 % 

Neitsytlinnan koulu 51 4 890,09 € 78,60 % 

Nummenkylän koulu 63 5 444,37 € 87,51 % 

Nummentaustan koulu 76 5 730,69 € 92,11 % 

Pullin koulu 49 5 564,74 € 89,44 % 

Virkby skola 60 6 362,69 € 102,27 % 

 

Mielenkiintoinen fakta on se, että lakkautusuhan alla olevien koulujen lisäksi löytyy vain neljä alakoulua 

(Rauhala, Metsola, Tytyri ja Ikkala) joiden kustannukset ilman kuljetusta ovat Lohjan keskiarvon alla. 

Vertailun vuoksi alla oleva taulukko tarjoaa yllä olevan tiedon Lohjan viiden suurimman alakoulun osalta. 

 

Koulu Oppilaita 

2014-2015 

Ilman 

kuljetusta 

% Lohjan 

keskiarvosta 

Metsolan koulu 357 5 755,52 € 92,51 % 

Ojamon koulu 418 6 280,82 € 100,95 % 

Rauhalan koulu 223 5 204,18 € 83,65 % 

Ristin koulu 229 6 995,06 € 112,43 % 

Tytyrin koulu 297 6 565,10 € 105,52 % 
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Yhteenvetona voimme siis sanoa, että suunniteltujen muutoksien toteuttaminen tarkoittaisi käytännössä 

Lohjan halvimpien koulujen lakkauttamista. Vaikuttajaraati haluaa myös korostaa sitä seikkaa, että pienten 

koulujen osalta kustannuksissa on merkittävää vaihtelua vuosien välillä (erot ikäluokkien välillä 

aiheuttavat eroja yhdysluokkien määrässä). Tämän takia pienten koulujen kustannuksia analysoitaessa pitää 

kustannuksia tutkia useamman vuoden pituiselta jaksolta. 

 

Johtopäätös 2: Kouluverkkoa suunniteltaessa jokainen muutos täytyy analysoida erikseen eikä koulujen 

koon perusteella voida tehdä mitään yleistäviä johtopäätöksiä. 

 

Lakkautusten osalta mielenkiintoinen kysymys on se, miten lakkautettavan koulun kustannukset tällä 

hetkellä vertautuvat vastaanottavaan kouluun. Alla oleva kuva sisältää yhteenvedon tästä (nuolen alku = 

lakkautettava koulu, nuolen loppu = vastaanottava koulu). Kuten kuvasta näkyy, monen suunnitellun 

muutoksen kohdalla lakkautettava koulu on selkeästi halvempi kustannuksiltaan kuin vastaanottava.  

Seuraavassa kappaleessa jatkamme tämän muutoksen analysointia ottamalla huomioon kustannus-

muutokset opetus- ja kuljetuskustannuksissa. 

 

 

4.2 Suunniteltujen muutosten kustannusvaikutukset 

Tämän kappaleen tarkoituksena on tarjota vaikuttajaraadin arvio siitä miten suunnitellut muutokset 

kouluverkossa vaikuttaisivat kustannuksiin. Analyysi on jaettu kahteen osaan: 

 1) opetuskustannusten muutokset, 

 2) kuljetuskustannusten muutokset. 
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Alla olevassa esityksessä säästöt kustannuksissa on merkitty vihreällä värillä, kustannusten kasvu puolestaan 

punaisella. 

 

4.3 Muutokset opetuskustannuksissa/tuntikehyksessä 

Analyysi opetuskustannusten muutosten osalta lähtee liikkeelle siitä, että ensin arvioidaan säästö per 

oppilas. Tämä perustuu ajatukseen, jossa lasketaan uuden, yhdistyneen koulun opettajamäärä käyttäen 

Lohjan kaupungin tuntikehyksen laskentakaava ja vähentämällä tästä luvusta tämänhetkinen opettajamäärä 

(sekä lakkautettava että vastaanottava koulu). Tästä saadaan tieto muutoksessa opettajien määrässä. 

Kertomalla opettajien määrän muutos keskimääräisellä opettajan vuosikustannuksella (2 000€ per 

tuntikehyksen tunti eli 48 000€ per opettaja [1]) saadaan summa, joka vastaa opetuskustannusten 

muutosta. Jakamalla tämä luku uudella oppilasmäärällä (lakkautettava + vastaanottava koulu) saamme 

selville keskimääräisen säästön per oppilas.  Alla oleva kuva selventää miten tämä laskenta on tehty. 

 

 

 

Vaikuttajaraati haluaa korostaa kahta seikkaa kustannusarvioita tehtäessä 

1 Kustannusarviot eivät voi perustua koulujen luokkitilojen mitoitusten (OT3 (25 oppilasta / ryhmä) 

sekä OT2 (15 oppilasta / ryhmä)) määrittelemiin ryhmäkokoihin vaan laskenta täytyy perustaa 

Lohjan kaupungin tuntikehyksen laskennallisiin perusteisiin [2]. 

1. Yhdistyvän koulun ryhmäkoko täytyy perustua yleisiin tuntikehyksen laskentaperiaatteisiin (= tasa-

arvoiset ryhmäkoot), eivät olemassa oleviin ryhmäkokoihin. 
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Alla oleva taulukko sisältää yhteenvedon opetuskustannusmuutoksista. 

 

 Lakkautettava koulu Vastaanottava koulu Yhdistetty koulu 

Muutos Op

pila

s-

mä

ärä 

Ryhmä

-koko 

Opet-

tajia 

Oppilas-

määrä 

Ryh-

mä-

koko 

Opet-

tajia 

Uusi 

oppi

las-

mää

rä 

Lasken-

nallinen 

ryhmä-

koko1 

Uusi 

opettaja 

määrä 

Opettaja-

muutos 

Opetus-

kustannus 

muutos 

Muutos 

per 

oppilas 

Asemanpelto -

>Mäntynummi 

52 18,14 2,87 107 14,27 7,50 159 15,57 10,21 -0,15 -7 435 € -47 € 

Asemanpelto -> 

Ojaniittu 

75 18,14 4,13 225 16,32 13,78 300 16,29 18,42 0,47 22575 € 75 € 

Hyrsylä-> 

Oinola 

41 13,67 3,00 165 15,33 10,76 206 15,91 12,95 -0,81 -39 053 € -190 € 

Karstu-> 

Routio 

39 15,73 2,48 174 17,33 10,04 213 15,95 13,35 0,83 40 020 € 188 € 

Lehmijärvi-> 

Mäntynummi 

70 19,55 3,58 107 14,27 7,50 177 15,72 11,26 0,18 8 580 € 48 € 

Maksjoki-> 

Rauhala 

58 19,33 3,00 223 14,87 15,00 281 16,23 17,31 -0,69 -33 073 € -118 € 

Neitsytlinna-> 

Ojamo 

51 16,50 3,09 418 17,06 24,50 469 16,60 28,25 0,66 31 753 € 68 € 

Nummenkylä -> 

Muijala 

63 18,31 3,44 176 16,00 11,00 239 16,08 14,87 0,43 20 487 € 86 € 

Nummentausta 

->Ojaniittu 

76 12,67 6,00 225 16,29 13,81 301 16,29 18,47 -1,34 -64 092 € -213 € 

Pulli-> 

Mäntynummi 

49 17,63 2,78 107 14,27 7,50 156 15,54 10,04 -0,24 -11 680 € -75 € 

Virkby Skola-> 

Solbrinken 

60 10,91 5,50 59 10,73 5,50 119 15,09 7,88 -3,12 -149 593 € -1 257 € 

Yhteensä 634        Yht -3,78 -181 512 € -286 € 

1Ryhmäkoko perustuu 2014 tuntikehyksen laskentakaavaan. Yksi opettaja vastaa 24 tuntia opetusta. 

2Muijalan koulun ryhmäkoossa virhe kouluverkkoluonnoksessa. Korjattu luku 

 

Kuten taulukosta nähdään, osassa tapauksia opettajamäärä tulee nousemaan muutoksen myötä (merkitty 

punaisella) => säästöjä ei tule, vaan opetuskustannukset itseasiassa kasvavat. 
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Tämän takana on kaksi syytä 

1 Vastaanottavan koulun ryhmäkoko on selvästi Lohjan keskiarvon yläpuolella 

a. Kuten aiemmin todettiin, vaikuttajaraati esittää, että tasavertaisuuden periaatteesta 

pidetään kiinni, eli yhdistyneen koulun ryhmäkoko tulee olla Lohjan tuntikehyksen 

mukainen (osassa vastaanottavia kouluja ryhmäkoko on tällä hetkellä yli tämän) 

2. Lakkautettavan koulun ryhmäkoko on selvästi Lohjan keskiarvon yläpuolella 

a. Myös tässä tapauksessa pitäisi jatkossa pyrkiä siihen (olettaen, että koulu jatkaa), että 

ryhmäkoko saataisiin lähemmäs keskiarvoa. 

 

Johtopäätös 3: Kouluverkkoa suunniteltaessa pitää analysoida myös vastaanottavan koulun tilanne ja 

miettiä miten suuri osa kustannusvaikutuksista johtuu tästä. 

 

Käyttäen yllä olevia arvioita säästöstä per oppilas, kustannusvaikutus on laskettu käyttäen alla olevan 

kaavion esittämää periaatetta. 

 

 

 

 

Seuraava taulukko sisältää yhteenvedon tästä. Kuten taulukosta näkyy, monen koulun kohdalla 

vastaanottavan koulun kustannukset per oppilas ovat selkeästi korkeammat kuin lopetettavan koulun. 

Muutaman koulun kohdalla (esim. Pulli) tämä kustannusero syö opetuskustannuksista saadut hyödyt ja 

aiheuttaa sen, että kustannusten arvioidaan nousevan muutoksen myötä. Kokonaisuudessaan 

kustannusvaikutus on arvion mukaan hyvin lähellä nollaa (arvio kokonaissäästöstä vain n. 5500€) 
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 Lakkautettava koulu Vastaanottava koulu Yhdistetty koulu  

Muutos Kustannuk

set  

(ilm. kulj.) 

per 

oppilas 

Kokonais-

kustannus 

(ilman 

kuljetusta) 

Kustannuk

set 

(ilm.kulj) 

per 

oppilas 

Kokonais-

kustannukse

t (ilm.kulj) 

Kustannukset 

jatkossa (ilm. 

kulj) per 

oppilas 

Kokonais-

kustannukset 

jatkossa (ilm. 

kulj) per 

oppilas 

Kustannus

-vaikutus 

Asemanpelto-> 

Mäntynummi 

4 279 € 222 495 € 5 355 € 572 966 € 5 308 € 843 982 € 48 521 € 

Asemanpelto-> 

Ojaniittu 

4 279 € 320 906 € 4 500 € 

(arvio) 

1 012 500 € 4 575 € 1 372 575 € 39 169 € 

Hyrsylä->Oinola 6 478 € 265 595 € 5 626 € 928 234 € 5 436 € 1 119 833 € -73 996 € 

Karstu->Routio 5 544 € 216 215 € 5 391 € 937 987 € 5 579 € 1 188 245 € 34 044 € 

Lehmijärvi-> 

Mäntynummi 

4 265 € 298 532 € 5 355 € 572 966 € 5 403 € 956 383 € 84 886 € 

Maksjoki-> 

Rauhala 

5 192 € 301 143 € 4 554 € 1 015 520 € 4 436 € 1 246 573 € -70 090 € 

Neitsytlinna-> 

Ojamo 

4 491 € 229 026 € 5 353 € 2 237 521 € 5 421 € 2 542 273 € 75 727 € 

Nummenkylä-> 

Muijala 

4 862 € 306 317 € 5 677 € 999 145 € 5 763 € 1 377 280 € 71 818 € 

Nummentausta-

>Ojaniittu 

5 348 € 406 459 € 4 500 € 

(arvio) 

1 012 500 € 4 287 € 1 290 408 € -128 551 € 

Pulli-> 

Mäntynummi 

4 709 € 230 741 € 5 355 € 572 966 € 5 280 € 823 672 € 19 965 € 

VirkbySkola-> 

Solbrinken 

5 679 € 340 760 € 6 392 € 377 113 € 5 135 € 611 024 € -106 849 € 

Yhteensä  2 915 695 €  9 666 450 €   -5359 € 

 

 

4.4. Kuljetuskustannusten muutokset 

Kuljetuskustannusten muutosten osalta kukin muutoksen alla oleva koulu on analysoitu erikseen yhdessä 

koulun vanhempien kanssa. Tämän työn tarkoituksena on ollut ymmärtää kaikki eri seikat, jotka vaikuttavat 

koulukuljetusten järjestämiseen (kuljetusoppilaiden määrän kasvu, kuljetusmatkan keskimääräinen kasvu, 

vaaralliset tieosuudet, jne.) 
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Kuljetuskustannusten kasvun osalta tarkan arvion tekeminen on vaikeaa, koska pienetkin muutokset 

oppilasmäärissä voivat vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi tarvittavien taksien määrään aiheuttaen ison 

kustannusten kasvun, mutta samaan aikaan on mahdollista optimoida reittejä yhdistelemällä lakkautettavan 

ja vastaanottavan koulun kuljetuksia. Tämän takia kuljetuskustannusten muutosta arvioitaessa on 

yksinkertaisesti pyritty määrittelemään kuljetusoppilaiden määrän muutos ja käyttäen koulun 

tämänhetkistä kuljetuskustannusta per oppilas määrittämään kustannusvaikutus. 
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Seuraava taulukko listaa perustiedot koulukuljetusten osalta per lakkautettava koulu + minkälainen 

kuljetuskustannuksen muutoksen arvioidaan olevan. Yhteensä arvioidaan, että kuljetusoppilaiden määrä 

kasvaa n. 160 oppilaalla, kuljetuskustannusten kasvun arvioidaan olevan n. 232 000€ 

 

  

Muutos Kuljetus-

oppilaita 

nyt 

Kuljetus-

kustannus per 

kuljetus-

oppilas 

Kuljetus-

kustannus 

nyt 

Kuljetus-

matka uuteen 

kouluun (km, 

koululta-

koululle) 

Kuljetus-

oppilaita 

jatkossa 

Kuljetus-

kustannus 

jatkossa 

Kuljetus-

kustannusten 

muutos 

Asemanpelto-> 

Mäntynummi 

13 1 411 € 0 € 2,0 0 0 € 0 € 

Asemanpelto-> 

Ojaniittu 

13 1 411 € 18 349 € 3,3 751 105 859 € 87 510 € 

Hyrsylä->Oinola 38 1 372 € 52 138 € 7,3 37 50 629 € -1 372 € 

Karstu->Routio 32 1 137 € 36 381 € 10,1 39 44 339 € 7 958 € 

Lehmijärvi-> 

Mäntynummi 

51 1 176 € 59 980 € 4,5 70 82 325 € 22 345 € 

Maksjoki->Rauhala 3 1 034 € 3 103 € 1,9 6 6 206 € 3 103 € 

Neitsytlinna-> 

Ojamo 

0 0 € 0 € 2,1 3 1 466 € 1 466 € 

Nummenkylä-> 

Muijala 

56 504 € 28 233 € 3,3 63 31 762 € 3 529 € 

Nummentausta-> 

Ojaniittu 

0 0 € 0 € 1,0 0 0 € 0 € 

Pulli-> 

Mäntynummi 

20 1 695 € 33 902 € 8,4 49 83 060 € 49 158 € 

Virkby Skola-> 

Solbrinken 

17 1 367 € 23 234 € 9,3 60 82 004 € 58 769 € 

Yhteensä 243    402  232 468 € 

1Vaarallisen tien (Suitiantie) ylitys 



 

 

19 

 

 

4.4.1 Kokonaisvaikutus 

Alla oleva taulukko sisältää yhteenvedon kustannusvaikutuksista eri koulujen osalta. Kuten taulukosta näkyy, 

kokonaisuudessa suunnitellut muutokset aiheuttavat negatiivisen muutoksen eli Lohjan kaupungin 

kustannukset alakoulujen osalta tulevat kasvamaan arvion mukaan n. 227 000€. 

 

Muutos Kustannusvaikutus 

(ilm. kulj) 

Kuljetuskustannusten 

muutos 

Kokonaisvaikutus 

(säästö = 

negatiivinen luku) 

Asemanpelto->Mäntynummi 48 521 € 0 € 48 521 € 

Asemanpelto->Ojaniittu 39 169 € 87 510 € 126 679 € 

Hyrsylä->Oinola -73 996 € -1 372 € -75 368 € 

Karstu->Routio 34 044 € 7 958 € 42 002 € 

Lehmijärvi->Mäntynummi 84 886 € 22 345 € 107 231 € 

Maksjoki->Rauhala -70 090 € 3 103 € -66 987 € 

Neitsytlinna->Ojamo 75 727 € 1 466 € 77 193 € 

Nummenkylä->Muijala 71 818 € 3 529 € 75 347 € 

Nummentausta->Ojaniittu -128 551 € 0 € -128 551 € 

Pulli->Mäntynummi 19 965 € 49 158 € 69 123 € 

Virkby Skola->Solbrinken -106 849 € 58 769 € -48 079 € 

Yhteensä -5 359 € 232 468 € 227 109 € 

 

 

Vaikuttajaraati haluaa korostaa myös sitä seikkaa, että Lohjan kaupungin yleissivistävät kustannukset 2014 

[1] olivat n. 46 miljoona euroa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämän dokumentin sekä 

sivistystoimen tekemien laskelmien [1] vaikutus on n. 0.5-1% luokkaa kokonaiskustannuksissa. Tämä 

kuvastaa hyvin myös sitä, ettei suuria kustannusvaikutuksia voida saada muuttamalla kouluverkkoa mutta 

muutokset vaikuttavat merkittävästi yksittäisen oppilaan arkeen ja oppimiseen (esimerkiksi pidemmät 

koulupäivät pitkien kuljetusten takia). Tämä ei sinänsä ole yllätys kun otetaan huomioon se fakta, että 

koulun koko ei keskimäärin korreloi merkittävästi kustannusten kanssa. 
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5   Kiinteistöt 

 

Kiinteistöt ovat kaupungille merkittävä omaisuus. Vaikuttajaraadin taustamateriaaliksi saamassaan 

kiinteistöjen kuntoraportissa vuodelta 2014 (Trellum Consulting) kaikkien kiinteistöjen tekniseksi arvoksi 

vuoden 2014 päivityksessä on laskettu noin 263 000 000 euroa. Kaupungin omistamien, noin 230 

rakennuksen keskimääräinen kuntoluokka oli 67%, joten peruskorjattavaa riittää kymmenillä miljoonilla 

euroilla. 

 

Lohjan kaupungin valmisteleman kouluverkkoselvityksen yksi kantavista säästöideoista on se, että jos 

sivistystoimi luopuu joistakin koulukiinteistöistä, säästää se rahaa yleensä vähintään useita kymmeniä 

tuhansia euroja vuodessa lakkautettavaa kiinteistöä kohti, eikä käytöstä poistettua kiinteistöä tarvitse enää 

peruskorjata. Varsinainen säästö kaatuu kuitenkin kaupungin sisäiseen kiinteistöjen hallinnointitapaan: 

kiinteistöjä ylläpitää teknisen keskuksen alainen Tilapalvelut, joka "vuokraa" tiloja muille hallintokunnille, 

mm. sivistystoimelle. Kiinteistöjen ylläpito perustuu luonnollisesti käyttäjien maksamaan vuokratuloon, joka 

tyrehtyy siinä vaiheessa, kun käyttäjä ei enää kyseistä tilaa katso tarvitsevansa. Säästöjä on helppo 

suunnitella ja kirjata, mikäli suunnittelutyötä tehdään vain hallintokunnittain, eikä koko kaupungin 

näkökulmasta: mikä toisesta pussista säästetään, aiheuttaa toisessa kukkarossa merkittävän tappion 

tulopuolella. Tällainen "siiloajattelu" kaataa monen hyvän säästöaikeen. Seuraavassa on nostettu 

kiinteistöihin liittyvät haasteet tarkemmin esille esimerkkien valossa. 

 

5.1 Suurten säilyvien, mutta huonokuntoisten koulujen peruskorjaukset 

Kouluihin saatiin ylimääräistä kapasiteettia, kun kouluverkkoselvityksen laskelmissa muutettiin 

perusopetustilan oppilaskapasiteetiksi teoriatasolla 25 entisen 20 sijaan. Tyhjän tilan tiivistäminen on 

järkevää, mutta toisaalta samalla menetetään merkittävän yllättävien tilanteiden varakapasiteetin. 

Kouluverkkoselvityksessä on kuvattu, kuinka huonokuntoisia muutamat pysyviksi suunnitellut 

koulurakennukset ovat: mm. Harjun, Ristin, Tytyrin, Ojamon ja Rauhalan koulut ovat yhteensä miljoonien 

eurojen investointien tarpeessa.  Onko huomioitu mahdolliset väistötilat, esim. koulujen peruskorjausten tai 

yllättävien sisäilmaongelmien ajaksi?  Väistetäänkö tuolloin piha-alueelle tuotaviin tilapäisparakkeihin? 

Helppoa, mutta väliaikaista ja kallista. Parakkien perustusten ja tarvittavien kiinteistöteknisten liittymien 

teko saattaa maksaa jopa yli 100 000 euroa, vuokraparakkien vuokrat ja käyttökulut ovat myös erittäin 

suuria.  Tämä johtuu mm liiketoimintaperusteisesta vuokraajasta, parakkien huonosta 

energiatehokkuudesta ja kalliista lämmitysratkaisusta, kuten suorasta sähkölämmityksestä sekä 

ilmanvaihdosta ilman lämmöntalteenottoa.                     



 

 

21 

 

Peruskorjaukset tulisi suunnitella niin, että oppilaat kuljetettaisiin busseilla, esimerkiksi seuraavaan 

lähimpään kouluun, jossa ko. tilanteeseen on varauduttu. Ihannetilanne olisi se, että uudisrakennus-

tapauksissa koulu rakennettaisiin vanhan viereen ja vanha purettaisiin uuden rakennuksen käyttöönoton 

jälkeen. 

 

5.1.1 Investointien takaisinmaksuaika 

Puhtaasti kouluverkon supistamiseen liittyviä investointeja on lähes 10 miljoonan euron edestä. 

Kiinteistöjen käyttöikä pyritään pitämään pitkänä, joten investoinnin takaisinmaksuaika, eli poistoaika on 

myöskin pitkä (useita kymmeniä vuosia). Investoinnit rahoitetaan lähes poikkeuksetta lainarahalla, jolloin 

vuosittainen poisto ja lainojen rahoituskulut saattavat syödä valtaosan nyt suunnitelluista säästöistä. Lisäksi 

rakennuksiin tehdyt peruskorjaukset sekä laajennusosat nostavat aina rakennuksen arvoa, nostaen samalla 

vuokraa, mikä näkyy lisääntyneenä kuluna tilojen käyttäjän käyttötaloudessa.  

 

5.1.1.2. Korjausvelka 

Kouluverkkoselvityksen mukaan kaikkien Lohjan koulujen arvonmäärityksessä määritelty korjausvelka on 

noin 16 miljoonaa euroa. Määritelmällisesti omaisuuden korjausvelka kuvaa sitä rahamäärää, joka 

rakennuksen kunnossapidossa on jouduttu tinkimään, jotta ne olisivat kohtuullisen käyttökelpoisessa 

kunnossa (vähintään kuntoluokan 75 % tavoitetasossa). Laskennallisesti siis noin 16 miljoonalla eurolla 

kaikki Lohjan koulut saataisiin nostettua vähintään 75 % kuntotasoon.  Kuinka arvokkaana terveellistä ja 

turvallista oppimisympäristöä halutaan pitää?  

 

5.1.2 Kiinteistöistä luopuminen 

Kiinteistön käyttökulut saadaan pois kaupungin vastuulta vasta sitten, kun käytöstä poistuneesta tilasta / 

rakennuksesta luovutaan (puretaan tai myydään). Julkisten rakennusten myynti voi kuitenkin osoittautua 

erittäin haastavaksi. Monet rakennukset, joita nyt suunnitellaan lakkautettaviksi, sijaitsevat syrjässä 

kasvukeskuksista, jolloin ostajaehdokkaat ovat harvassa. Kiinteistöihin liittyvät kaava- ja suojelurasitteet 

saattavat estää täysin rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen esimerkiksi asunnoksi tai liiketilaksi, ja 

muutokset saattavat kaatua jo rakennusluvan vaatimuksiin. Monet lakkautusuhan alla olevista 

koulukiinteistöistä koostuvat useiden eri käyttäjien hallinnoimista rakennuksista: varsinainen koulurakennus, 

liikuntahalli, lämpökeskus, vuokra-asuntoja jne. Miten tällaisten kiinteistöjen tonttiasiat ja esimerkiksi piha-

alueiden rasitteet muodostetaan niin, että myytävä rakennus säilyisi vielä vetovoimaisena? Joissakin 

kouluissa jopa tonttimaa on aikanaan lahjoitettu kunnalle koulukäyttöön, jolloin tontin omistusoikeus 

voidaan esittää kyseenalaiseksi lakkautuksen ja myyntiaikeiden yhteydessä.  
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Yksi hyvä vaihtoehto kaupungille voisi olla lakkautettujen rakennusten lahjoittaminen esimerkiksi 

kyläyhdistyksille. Harvassa ovat kuitenkin ne yhdistyspohjaiset toimijat, joilla on niin hyviä taloudellisia 

mahdollisuuksia ottaa vastaan vanhoja koulukiinteistöjä, että voisivat vastata yleensä useiden kymmenien 

tuhansien eurojen ylläpitokuluista pääomakulujen lisäksi. Käykö tilanteessa kuitenkin loppujen lopuksi niin, 

että kaupunki tulee jatkossa tukeneeksi tällaista yhdistystä taloudellisesti kiinteistöstä johtuvien 

ylläpitokulujen kattamiseksi?   

 

Joka tapauksessa kiinteistöjä täytyy ylläpitää myös pääkäyttäjän poistuessa, ennen mahdollista myyntiä tai 

vuokrausta: lämmitystä, ilmanvaihtoa, pihojen talvikunnossapitoa jne. Ilman tilapalvelujen ylläpitoa 

rakennukset tuhoutuvat muutamassa vuodessa purkukuntoon, joka sekin maksaa tänä päivänä kymmeniä-

ellei satoja tuhansia euroja. Toistamiseen: hallintokunnittain tehtävä siiloajattelu säästölaskelmissa on 

erittäin vaarallista ja säästötavoitteita pitäisi tarkastella aika koko kaupungin mittakaavasta käsin. 

Monessa kunnassa mm. rakennusten sisäilmaongelmiin on johtanut kuntien rahapula, jolloin 

ennaltaehkäiseviä toimia on vähennetty, sekä korjaustoimenpiteisiin ryhtyminen on hankalampaa (Lähde: 

Sisäilmauutiset, Talvi 2014, Esko Korhonen). Esimerkiksi kiinteistöhuollolla ei välttämättä ole enää resursseja 

tehdä ennaltaehkäisevää työtä tai tarkastuskierroksia, vaan koko työaika menee käyttäjien tekemien 

vikailmoitusten perässä kiertämiseen tai esimerkiksi energiaa yritetään säästää tilojen ilmanvaihtoa 

pienentämällä. Näiden säästötoimien seurauksena korjausvelka kasvaa entisestään ja tilat altistuvat mm. 

kosteusvaurioille. Väitämme, että kiinteistöhuollon ja tilapalvelujen resursseja ja työnohjausta 

parantamalla kaupungin satojen miljoonien omaisuuden arvo saadaan ylläpidettyä nykyistä paremmin ja 

edullisemmin. 

 

5.1.3 Kiinteistöjen siivous ja huolto 

Kiinteistöjen siivouskulut perustuvat ennen kaikkea siivottavien alueiden neliömääriin. Jos kuitenkin 

vastaanottavassa koulussa joudutaan ottamaan uusia tiloja käyttöön, siivottava neliömäärä ei merkittävästi 

vähene. Mitä isompi yksikkö, sitä haasteellisempaa on siivoustyön organisoiminen. Luokkatilojen tulisi olla 

siivottuna koulupäivän alkuun mennessä. Oppituntien aikana siivotaan muita tiloja, kuten käytäviä, 

opettajanhuonetta ja wc-tiloja. Isossa laitoksessa luokkatilojen suhde muihin tiloihin on huomattavan suuri. 

Suurin osa työstä tulisi tehdä aamun muutamana tuntina. Välituntien aikana luokkatiloja ei juuri ehditä 

siivoamaan. Tämä vaikeuttaa täysipäiväisten siivoojien työn organisointia ja saattaa johtaa osa-aikaisten 

työsuhteiden lisääntymiseen. Pienessä yksikössä täysipäiväisyys toteutuu helpommin, koska luokkatilojen ja 

muiden tilojen suhde on tasaisempi ja toisaalta pienessä yksikössä on usein ns. yhdistelmätyöntekijä, joka 

siivouksen lisäksi hoitaa myös keittiön. 
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Jos ja kun lakkautettu koulu jää kaupungin omistukseen, kiinteistön huoltoon liittyvät kulut säilyvät suurelta 

osin. Esimerkiksi pihaa tulee ylläpitää, valaistuksesta ja lämmityksestä tulee huolehtia ja jos vielä koulun 

liikuntatila pysyy käytössä, tulee tuota tilaa siivota useamman kerran viikossa, ehkä jopa päivittäin. Tuon 

siivouksen järjestäminen on kalliimpaa, koska siivooja joutuu siirtymään jostain toisesta yksiköstä ja 

siirtymään tuhlautuu aikaa. Pienemmissä yksiköissä yhdistelmätyöntekijä on tiiviimpi osa kouluyhteisöä. 

Kaikki lapset tuntevat hänet nimellä, hän tuntee lapset ja hänen kasvatuksellinen roolinsa on huomattava. 

Myös tämä inhimillinen näkökulma tulee pitää mielessä.  

 

 

6 Koulukuljetus 

 

Lohjalla koulukuljetusten suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kaupungin Teknisen keskuksen alainen 

logistiikkayksikkö. Koulukuljetusreitit suunnitellaan rehtoreilta saatujen oppilas- ja lukujärjestystietojen 

perusteella kesäkuussa ReittiGIS-ohjelmalla. Kun reitit on koneellisesti laskettu tietyt raja-arvot huomioon 

ottaen (oppilaan aikaisin mahdollinen noutoaika ja koulun alkamisaika, autojen kuljetuskapasiteetit, 

oppilaan päiväkohtainen enimmäisaika koulukuljetuksessa jne.), tarkastetaan reitit vielä käsin ja tehdään 

niihin tarvittaessa korjauksia ja tarkennuksia. Reitit lähtevät liikennöitsijöille tarkastettavaksi ja 

kellotettaviksi heinäkuun ajaksi, jonka jälkeen reitteihin voidaan vielä tehdä hienosäätöä ennen käytännön 

toteutusta. 

 

Tällä hetkellä koulukuljetuksissa on mukana noin 1 700 oppilasta, joista noin 1 100 kuljetetaan 

koulukyydeillä ja 600 vuoroliikenteellä. Koulukuljetuksiin kuluva raha oli vuonna 2014 noin 2,6 miljoonaa 

euroa ja logistiikkayksikön tavoite on reittioptimoinnilla varmistaa, etteivät kustannukset vuositasolla 

ainakaan kasvaisi. Lohjalla palvelua tuottaa tällä hetkellä 23 autoa, joille on rakennettu kullekin arkipäivälle 

erilainen aamu- ja iltapäiväreitti. Näin ollen erilaisia reittejä on yhteensä 230. Kouluauto palvelee usein 

montaa koulua reittinsä aikana (lähikoulujen oppilaita, erityistä tukea vaativia oppilaita, esikoululaisia). 

 

Koulukuljetusten liikennöitsijät on kilpailutettu kahdessa erässä vuosina 2013-2014. Laskutusperusteena on 

reittikilometri, jonka hinta vaihtelee liikennöitsijästä, reitistä ja auton kuljetuskapasiteetista riippuen 1,48 

€/km ja 2,48 €/km välillä (autojen kapasiteetit 8-55, pääosassa noin 16). Laskutettavia kilometrejä kertyy 

kaupungille viikossa noin 28 000. Kuljetusoppilaskohtainen keskiarvo Lohjalla on noin 1 300 € vuodessa, joka 

voidaan laskea kullekin oppilaalle erikseen ReittiGIS-ohjelmassa; summaa käytetään oppilaskohtaisten 

kuljetuskulujen kohdistamiseksi. Pelkästään koulukyydissä olevan oppilaan oppilaskohtainen kuljetus on 
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noin kolminkertainen verrattuna vain vuoroliikenteellä (norm. vuorobussi) liikkuvaan oppilaaseen 

verrattuna. 

 

Koulukuljetusoikeuksiin vaikuttavat koulumatkan pituuden lisäksi vaarallisiksi luokitellut tiet (myös 

vaarallisen tien ylitys ilman yli- /alikulkuja, liikennevaloja jne) sekä yksittäisten oppilaiden kohdalla 

asiantuntijan antama lausunto koulumatkan vaikeudesta tai rasittavuudesta (esim. terveydentilaan 

perustuen, tämä on aina määräaikainen). 

 

6.1 Muuttuvatko koulukuljetusten kustannukset kouluverkkoa supistettaessa? 

On selvää, että kaupungille kohdistuvat koulukuljetuskustannukset tulevat nousemaan. Vaikuttajaraati on 

arvioinut lakkautusuhan alla olevien koulujen vanhempien avustuksella, että nykytilaan verrattuna 

koulukuljetuksessa mukana olevien oppilaiden määrä kasvaisi esitettyjen muutosten jälkeen noin 160:llä. 

Kustannuksina tämä tarkoittaisi lähes 250 000 euron vuosikustannusten kasvua (10 % kasvu verrattuna 

nykykustannuksiin), vaikka arvio laskettaisiin vain teoreettisella tasolla kyseisten koulujen nykyisten 

oppilaiden keskimääräisillä kuljetuskustannuksilla. Todennäköisesti kustannusten kasvu on vieläkin 

suurempaa, mm. koska kuljetusmatkat pitenevät (laskutusperusteena €/km), eikä nykyinen kouluautojen 

kuljetuskapasiteetti riitä (kuljetuksessa mukana olevien oppilaiden määrä kasvaa reittien alueilla). Myös 

joidenkin vuorobussien liikennöintiä on jo nyt suunniteltu lopetettaviksi reittien kannattamattomuuden 

vuoksi, jonka seurauksena yhä suurempi määrä oppilaita joutuu tulevaisuudessa korkeamman 

yksikkökustannuksen omaavan koulukuljetuksen piiriin. 

 

Jalkaisin tai pyörällä kouluun kulkevaan oppilaaseen ei yleinen kustannustason nousu vaikuta, kun taas 

koulukuljetuskustannukset voidaan helposti arvioida nousevan joitakin prosentteja vuosittain (palkkojen 

nousu, kalusto- ja polttoainekulut ym). 

 

Reittioptimoinnilla voidaan tehostaa koulukuljetusta ja mahdollisesti oppilaskohtainen kuljetuskustannus 

saattaa hieman jopa laskea kuljetettavan oppilasmassan lisääntyessä. Reittioptimointiohjelmat on 

tarkoitettu ajoreittien kustannusten minimoimiseen ja on hyvä, että tietotekniikka on otettu hyötykäyttöön 

myös koulukuljetusten suunnittelussa. 

 

Toisaalta koulukuljetuksessa oleva oppilas ei ole postipaketti, joka voi pyöriä pakettiauton takakontissa 

mutkaisella tiellä tuntitolkulla. Reittioptimointi ei tunne empatiaa oppilasta kohtaan ja koulukuljetuksen 

vaikutus oppilaaseen onkin merkittävä: koulupäivien kesto pitenee kävelyineen jopa lähelle kolmea tuntia, 

jolloin yöuniin, läksyntekoon sekä harrastamiseen ja liikuntaan jää päivässä vähemmän aikaa. Oppilas ei 

myöskään voi enää osallistua koulukuljetuksen vuoksi koulun omiin harrastekerhoihin. 
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Koska kuljetusreittejä optimoidaan kulujen pitämiseksi kurissa, tulee kouluautossa vietetty aika pitenemään 

myös nykyisin koulukuljetuksessa olevien oppilaiden osalta (kuljetuksessa enemmän lapsia). 

Todennäköisesti kuljetusoppilaan ns. omavastuumatka (0-4 lk: 3 km ja 5-9 lk: 5 km) tulee realisoitumaan 

jatkossa yhä useamman oppilaan kohdalla, kun kouluauto ei viekään oppilasta enää kotiportille tai tuttuun 

nouto- / jättöpaikkaan, vaan nouto / jättö tapahtuu pääväylien varresta kuljetuskaluston suurentuessa 

(kuljetusoppilaiden määrän kasvaessa). 

 

 

7  Mitä opitaan alan tutkimuksista? 

 

Koulutuksen vaikuttavuustarkastelussa käsitteille — vaikuttavuus, tehokkuus, taloudellisuus, laatu, 

tuottavuus, tuloksellisuus, kannattavuus — on annettu erilaisia merkityksiä ja sisältöjä hallinnonalasta 

riippuen. Käyttämällä ja painottamalla tiettyjä käsitteitä on haluttu joko tietoisesti tai tiedostamatta tuoda 

esille käsitteitä käyttävän tahon arvonäkemyksiä, toiminnan filosofiaa sekä toiminnan painopiste- ja 

kehittämisalueita. Käsitemääritykset kertovat, mikä on organisaation toiminnan tavoite, arvot, 

yhteisökulttuuri sekä toimintafilosofia: onko tarkoituksena esimerkiksi (taloudellisen) hyödyn tai 

yhteiskunnallisen edun tuottaminen, yhteiskunnallisen tai yksilöllisen kehityksen takaaminen tai jokin muu 

asia (Raviola, 2000). Ennen kuin voidaan tehdä mitään päätöksiä, pitää selvittää mikä on meidän 

tavoitteemme? Todennäköisesti Lohjalta tullaan myös tulevaisuudessa muuttamaan pois, sillä toivottava on, 

että nuoret jatkavat opiskeluja yliopistoissa. Miten voidaan varmistaa, että nämä koulutetut nuoret 

haluaisivat opiskeluvuosien jälkeen palata Lohjalle? Miten saataisiin kouluverkko ja Lohjan kaupungin 

kasvustrategia toimimaan keskenään? Lohjan väestömäärä on ikääntynyt ja tarvitsee pitkäaikaisen 

ratkaisun taloustilanteen parantamiseksi.  Tutkittuaan noin 350 Suomen kuntaa vuosilta 1998-2003 Antti 

Moisio on selvittänyt, että kuntien tehokkuutta heikensivät huomattavasti työttömyysaste, erityisoppilaiden 

osuus kunnassa sekä verotettavien asukaskohtaisten tulojen pieni määrä (Moisio, 2005)  

 

Usein vertaillaan kuntia keskenään ja voidaan huomata, että meillä on enemmän kouluja kuin jossain 

muualla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että muualla olisi käytössä parempi vaihtoehto. 125 Suomen kunnassa 

on vain 1-4 peruskoulua (Honkasalo, 2013). Jos muualla on näin, miksei meillä voisi olla toisin? Lohjalla on 

koulujen kapasiteetteja yritetty maksimoida luokkakokoja kasvattamalla, huomioimatta rakennuksien 

realistisia mahdollisuuksia. Tällä tavalla on saatu lisää tilaa yli 1 200 oppilaalle. Millä kustannuksella? 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat Suomen lastenneurologit olleet huolissaan luokkakokojen 

kasvaessa, siitä että myös lasten oppimisvaikeudet ovat selvästi lisääntyneet. Lastenneurologi Heikki 
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Rantalan mukaan luokat ovat liian isoja, eikä opettajilla ole mahdollisuuksia yksilölliseen opetukseen. Kun 

ympärillä on hälinää, tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn puutteesta kärsivä lapsi alisuoriutuu (Neurologit: 

Iso luokkakoko pahasta lapsille, 2005, MTV3). Luokkakokoja kasvattamalla epätasa-arvo lasten kesken 

kasvaa. Myös erityisoppilaiden määrä mitä todennäköisimmin lisääntyy, sillä jotkut erityisoppilaat 

pärjäisivät yleisopetuksessa, jos luokkakoot jäisivät alle 20 oppilaan, mutta eivät enää sitä isommissa 

luokissa. Ojamon koulussa, jossa yleisopetuksen oppilaiden määrä on tällä hetkellä 391, on yhden oppilaan 

kuluksi ilman pääomakustannuksia laskettu 5 355,96 euroa. Erityisoppilaita Ojamon koulussa on 45 ja niistä 

yksi oppilas maksaa kaupungille 12 483,85 euroa ilman pääomakustannuksia. Olisiko kaupungille 

taloudellisesti hyödyllisempää pitää erityisoppilaiden määrä mahdollisimman pienenä? 

 

Kaupunki on palveluverkkoselvityksessään tukeutunut VATT:n tutkimusjohtajan Antti Moision vuoden 2006 

tutkimukseen, jonka mukaan optimaalinen koulujen koko olisi 690 oppilasta optimaalisessa kunnassa jossa 

väestömäärä on 37 000 asukasta. Moisio on omassa tutkimuksessaan käyttänyt lineaarista mallia, DEA-

menetelmää. Sama menetelmää käyttivät myös Markus Jäntti, Tanja Kirjavainen ja Heikki Loikkanen vuonna 

2000 tekemässään tutkimuksessa. He kuitenkin huomasivat, että lineaarisen mallin ongelmana on se, että 

toimintaan mahdollisesti liittyvää optimikokoa (U-muotoista yksikkökustannusfunktiota) ei saada esille. Jos 

jollain tekijällä on negatiivinen vaikutus, tällaisen mallin perusteella voi virheellisesti päätellä sen kasvun 

rajatta alentavan yksikkökustannuksia, mikä ei voi pitää paikkaansa (muuten riittävän suurella koolla 

saadaan kustannukset negatiivisiksi!) (Jäntti ym., 2000). Heidän tutkimuksessaan kävi ilmi myös se, että 

luokkakoon ja koulujen keskikoon kasvu alensivat aluksi kustannuksia selvästi, mutta vaikutus heikkeni 

tietyn pisteen jälkeen. Esimerkiksi hyvin pienestä luokkakoosta lähdettäessä yksikkökustannukset laskivat 

ensin nopeasti, mutta kun luokkakoko vaihteli 20—27 oppilaan välillä, oppilaskohtaiset kustannukset 

alenivat melko vähän. Samanmuotoinen relaatio saatiin arvioiduksi myös koulukoolle. Kustannukset alenivat 

suhteellisen jyrkästi kun koulujen keskikoko oli alle 100 oppilasta. Sen jälkeen ne pysyivät verraten 

muuttumattomina koulujen keskikoon vaihdellessa 150 ja 300 oppilaan välillä, kunnes ne taas kääntyivät 

lievään laskuun. Tutkijoiden johtopäätös oli, että mikäli koulujen kustannusten perusteella pyritään 

suunnittelemaan toimenpiteitä, niitä ei pitäisi tehdä suoraan yksikkökustannusten pohjalta, vaan olisi syytä 

kiinnittää huomiota ensinnäkin skaalatekijöihin ja kysyä onko kouluverkoston rakennetta ja koulujen ja 

luokkien kokoja muuttamalla (ottaen huomioon muut muutostekijät kuten koulumatkat) saavutettavissa 

säästöjä (Jäntti ym., 2000). 

 

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälän mukaan tarvitaan vuoden 2006 VATT määritykselle uutta 

todistepohjaa (Pitkälä, 2014). Hän laski, että mikäli peruskoulujen (nyt 2600 kpl) määrän väheneminen 

jatkuu entisellä vauhdilla, viimeinen peruskoulu sulkee ovensa 2040-luvulla -> vähenemiskehitys taittuu 

varmasti, mutta miten sen halutaan taittuvan? 
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OECD julkaisi vuonna 2014 tutkimuksen, jonne oli kerätty tutkintomateriaaleja koulutuspoliittisista 

linjauksista Norjasta, Islannista, Englannista, Tanskasta, Saksasta ja muualta maailmasta. Tutkimuksien 

kattavuus oli laaja. Useissa tutkimuksissa huomattiin, että pienemmät koulut olivat erityisen hyödyllisiä 

vähemmistöön ja matalampaan sosioekonomiseen asemaan kuuluville oppilaille. He pärjäsivät pienimmissä 

kouluissa huomattavasti paremmin kuin isommissa. Myös isoissa kouluissa huonosti suoriutuvat oppilaat 

suoriutuivat huomattavasti paremmin pienimmissä kouluissa. Bickel ja Howley (2000) vertailivat 250 

oppilaan kouluja noin 100 oppilaan kouluihin ja huomasivat, että isommat koulut edistivät huomattavasti 

isompia eroja oppilaiden välillä kuin pienemmät koulut.   

 

Tutkimukset osoittivat muun muassa oppilaiden motivaation ja suhtautumisen kouluun olevan 

positiivisempi pienemmissä kouluissa. Pienimmissä kouluissa oli myös oppilaiden osallistumismäärä isompi 

(Abalde, 2014). Esimerkiksi matematiikan oppimisen sisäistä ja ulkoista motivaatiota on kartoitettu PISA:ssa 

vuonna 2013 (Kupari ym. 2013). Oppilaiden vastausten perusteella muodostettiin motivaatiota kuvaava 

indeksi, jonka keskiarvoksi OECD-maissa asetettiin 0 ja keskihajonnaksi 1. Indeksin positiiviset arvot 

kertoivat OECD-maiden keskiarvoa suuremmasta sisäisestä motivaatiosta ja negatiiviset arvot keskitasoa 

vähäisemmästä sisäisestä motivaatiosta. Suomessa nuorten sisäinen motivaatio matematiikan oppimiseen 

(-0,22) oli selvästi OECD:n keskiarvoa heikompi. Suomessa nuorten ulkoinen motivaatio matematiikan 

oppimiseen (-0,01)oli lähes sama kuin OECD-maissa keskimäärin, mutta selvästi heikompi kuin muissa 

Pohjoismaissa. Skotlanti, Suomi, Ruotsi ja Norja ovat Euroopan maita joissa on eniten pieniä kouluja, mutta 

käytössä on eri linjaukset (Solstad, 2009). Norja ja Ruotsi ovat päättäneet investoida pieniin kouluihin ja 

Norjassa on tällä hetkellä yli 35 % kaikista peruskouluista käytössä yhdysluokat (Bonesronning ja Rattso, 

1994; Solstad, 2005). Pienemmän osallistumismäärän ja heikomman motivaation lisäksi, on isojen koulujen 

ongelmana myös jatkuvat järjestykselliset ja hallinnolliset ongelmat (McVicar, 2000). Miksi halutaan 

luokkakokojen tasaamiseksi siirtää lisää lapsia ongelmallisempaan ympäristöön kun on mahdollista siirtää 

lapsia myös pienempiin kouluihin? 
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8 Lapsivaikutusten arviointi: Lasten ja perheiden kuuleminen osana 

vaikuttajaraadin työtä 

 

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan, miten lapsi otetaan huomioon erilaisissa 

yhteiskunnallisissa toimenpiteissä ja päätöksissä, millaisia vaikutuksia päätökset aiheuttavat ja millainen 

tieto lapsista ja päätösten vaikutuksista lapsiin on päätöksenteon taustalla. Arvioinnin peruskysymyksiä ovat 

päätösten ja toimenpiteiden ennakoidut hyödyt ja / tai haitat lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnille. 

 

Vaikuttajaraati/Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry. on pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että selvityksen 

aikana kattavasti kuullaan lapsia ja perheitä mahdollisten muutosten vaikutuksista. Lähtökohtaisesti 

päätöksiä tehtäessä mahdollisia vaikutuksia tulee tarkastella mahdollisimman huolellisesti niiden ryhmien 

kohdalla, joihin päätökset ensisijaisesti vaikuttavat. Kuulemalla lasten ajatuksia ennakkoon -niin 

huolenaiheita kuin toiveitakin, mahdollisessa muutostilanteessa lapsille pystytään myös tarjoamaan tukea 

oikealla tavalla. 

 

Lohjan kaupungin sivistystoimi ja kouluverkkotyön vaikuttajaraati/ Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry. 

ovat sopineet työnjaosta lasten ja perheiden kuulemisessa. Vaikuttajaraadin tehtäväksi sovittiin perheiden 

näkemysten kartoittaminen. Lisäksi vaikuttajaraadin/LOKOVA:n edustajat ovat kiinteässä yhteistyössä 

kaupungin kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa lohjalaisten lasten kuulemista. 

 

8.1 Toteutus 

Lohjalaisten alakoululaisten vanhemmille suunnataan kysely kouluverkkoselvityksen mahdollisesti 

aiheuttamista muutoksista. Perheiltä pyydetään arviota siitä, miten esitetyt lakkautukset vaikuttaisivat 

heidän elämäänsä ja arkeensa. Näkemyksiä toivotaan niin lakkautusuhan alla olevien koulujen vanhemmilta 

kuin vastaanottavien koulujen vanhemmiltakin.  Kysely laaditaan yhteistyössä lohjalaisten 

vanhempainyhdistysten, Suomen Unicefin, Suomen Vanhempainliiton sekä THL:n asiantuntijoiden kanssa. 

Myös vastausten purkuun käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.   

 

Kysely toteutettiin viikoilla 22-23 ja tulokset ovat valmiina jaettavaksi päättäjille 3.8.2015. 
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9 Ruotsinkielinen koulu 

 

Lohjan ruotsinkielisten alakoulujen (Solbrinken ja Virkby skola) kohtaloa on kaupungin toimesta ruodittu jo 

1½ vuotta sitten. Tämän hetken tilanne on se, että Ruotsinkielinen Jaosto (Svenska Sektionen) on esittänyt 

Virkby Skolanin siirtämistä kokonaisuudessaan Källhageniin. Käyttäjien näkökulmasta nykyistä hyvin 

toimivaa kahden erillisen alakoulun mallia ei ole syytä ryhtyä muuttamaan. 

 

Sekä Solbrinken Lohjan keskustassa, että Virkby skola Virkkalassa ovat kunnoltaan kohtuullisen hyvässä 

kunnossa, eikä tiedossa ole mitään vakavia puutteita, tai akuutteja suurempia korjaustarpeita. Kummatkin 

koulut ovat ”optimaalisen täynnä”, myös Solbrinken, vaikka sen laajennusosa on otettu käyttöön vasta 2012.  

Kumpikin koulu puolustaa paikkaansa ja palvelee kaupunkilaisia, joka haluavat laittaa lapsensa 

ruotsinkieliseen kouluun. Kummankin koulun sijainti on hyvä, koska ne ovat lähellä palveluja ja 

harrastusmahdollisuuksia ja ne voivat hyödyntää myös muiden koulujen tiloja, esim, Virkby skola hyödyntää 

Källhagenin liikuntasalia ja Solbrinken vastaavasti Tytyrin. 

 

Päivähoidon sijaitseminen kummankin koulun vieressä on suuri etu vanhemmille. Virkby skolanilla on lisäksi 

suuri piha-alue, jossa oppilailla on mahdollisuus pelata pelejä yms. Ruotsinkielisten oppilaiden määrä on 

jatkuvasti kasvanut, erityisesti pohjois-lohjan alueella, ja maankäytönkehityskuvan perusteella tämä trendi 

voidaan olettaa jatkuvan, huomioiden erityisesti Paloniemen, Roution ja Hiidensalmen kehityssuunnitelmat. 

Haasteena on pitkä koulumatka, erityisesti jos huoltaja haluaa Karjalohjalta, Sammatista, tai Nummi-

Pusulasta lapsensa ruotsinkieliseen kouluun.  

 

Mikään perusteltu syy ei puolla kummankaan ruotsinkielisen alakoulun lopettamista, tai edes siirtää osaa 

oppilaista Källhageniin. Siirto aiheuttaisi mm. suuren investointitarpeen Källhageniin (lisärakentaminen, 

sisätilat, piha, ruokala), koska sitä ei ole suunniteltu yhtenäiskouluksi. Opetuksen laatu ei myöskään nouse 

oppilaita siirtämällä, eikä ole myöskään lasten etu siirtää alakoulun oppilaita yläkouluun. 
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10  Opetuksen laatu ja oppilaiden tasa-arvo kouluverkkoselvityksen 

näkökulmasta 

 

Sivistystoimen esittämissä lausunnoissa koulujen lakkautuksia on perusteltu myös opetuksen laadulla ja 

oppilaiden välisellä tasa-arvolla. Keskeiset argumentit liittyvät erikokoisiin opetusryhmiin, keskenään 

erilaisiin oppimisympäristöihin ja opetusvälineisiin sekä vanhojen koulurakennusten joustamattomiin 

tiloihin. Seuraavassa pohdimme hiukan opetuksen laatua ja sen toteutumista lohjalaisissa kouluissa. 

 

10.1 Kuinka uusi opetussuunnitelma, OPS2016 määrittelee oppimisympäristön? 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (Pop 2014), jonka pohjalta opetuksen järjestäjät eli 

tässä tapauksessa Lohjan kaupunki, laativat oman opetussuunnitelman vuodelle 2016 määrittelee 

oppimisympäristön seuraavasti: 

"Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu 

ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita 

opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja 

vuorovaikutusta (Valtioneuvoston asetus 422/2012 4§). Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan 

oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja 

yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten 

yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa. 

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti 

monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden 

erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden 

tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa 

otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella. 

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan 

huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen 

valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, 

varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden 

aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan 

käyttöön käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja 

ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. 

Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat 

monimuotoisia oppimisympäristöjä. 
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Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla 

vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden 

henkilökohtaisia oppimispolkuja. (...) 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan 

kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden 

ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä." (Pop 2014, 27-28) 

 

Yllämainittu määritelmä ei missään kohdassa osoita iältään tai arkkitehtuuriltaan vanhempaa 

koulurakennusta vähempiarvoiseksi oppimisympäristöksi. Myöskään koulun pieni koko ei tee koulusta 

huonompaa oppimisympäristöä. Kuten yllä sanotaan, koulurakennus on vain osa oppimisympäristöä. Mikä 

tahansa paikka, missä oppimista tapahtuu, on oppimisympäristö. Oppimisympäristöä voidaan kehittää 

kehittämällä mitä tahansa sen osa-aluetta. Jo olemassa olevan koulurakennuksen sisällä oppimisympäristöjä 

voidaan kehittää esimerkiksi ottamalla koulun erilaisia tiloja luovasti käyttöön, hankkimalla tiloihin 

uudenlaisia kalusteita, järjestelemällä kalusteita uudenlaisesti, hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, 

käyttämällä erilaisia oppimisvälineitä, organisoimalla työskentely monimuotoisesti, jne. Kaikkea tätä voidaan 

tehdä niin pienessä kuin suuressakin koulussa. Tällainen oppimisympäristöjen kehittäminen on luonteva osa 

innovatiivisen ja motivoituneen opettajakunnan työskentelyä ja vaatii huomattavasti kevyemmät 

investoinnit kuin uuden koulun rakentaminen. 

 

10.2 Joustavat oppimisympäristöt ja opetustilat 

Tulevaisuuden koulussa korostuvat joustavat oppimisympäristöt. Esim. uusi OPS korostaa luonnon 

merkitystä opetuksessa. Kyläkouluissa useimmiten ympäröivä luonto on kiinteä osa opetusta. Luonnossa 

integroidaan eri oppiaineita toisiinsa luontevasti ja tarjotaan lapsille elämyksellisiä opetustuokioita. Uusi 

OPS korostaa myös yli oppiainerajojen tapahtuvaa oppimista monimuotoisissa oppimisympäristöissä. 

Kyläkoulun opetuksessa hyödynnetään koulua ympäröivän yhteisön erityispiirteitä monin tavoin. Tiivis 

yhteistyö koulun ja ympäröivän yhteisön välillä myös edesauttaa opetussuunnitelman toteutumista, sillä 

koulu perehdyttää oppilaat kylänsä erilaisiin toimintoihin ja tätä kautta koko yhteiskunnan toimintoihin. 

 

Myös pienten koulujen tilarakennetta on käytetty perusteluna lakkauttamisille. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön asettamat laatukriteerit kuitenkin haastavat ensisijaisesti käytännön 

oppimisympäristöjä rakentavat ihmiset. Perusopetuksen laatukriteereissä todetaan: ”Pelkkä luokkatilan 

uudenlainen järjesteleminen ei takaa uudenlaista pedagogista toimintaa, ellei tilan käyttäjä – opettaja – ole 

sisäistänyt uudenlaisen tilan tuomia pedagogisia mahdollisuuksia ja päivittänyt pedagogista ajatteluaan 

vastaamaan tämän päivän opettamis- ja oppimismahdollisuuksia.”  Käytännössä uudentyyppinen 
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oppiminen voi toteutua aivan yhtä hyvin kaupunkikoulussa kuin vanhassa kyläkoulussakin, kun 

uudentyyppiset opetusmenetelmät ja –käytännöt otetaan rohkeasti käyttöön. 

 

Lohjalla tulisi aidosti selvittää se, mihin vanhat kiinteistöt taipuvat ja miten ne voidaan päivittää vastaamaan 

tulevaisuuden tarpeisiin. Selvitystyö tulisi tehdä käyttäjien, eli opettajien ja oppilaiden kanssa.  Vanhojen, 

hyväkuntoisten koulujen oppimisympäristöjen muokkaaminen on huomattavasti halvempaa kuin uusien 

koulujen rakentaminen. 

 

Olemassa olevat hyvät käytännöt voitaisiin tehdä näkyväksi ja niitä voitaisiin jakaa myös isommille kouluille. 

 

10.2.1 Yhdysluokkaopetus ja uudet opetussuunnitelman perusteet (OPS 2016) 

Useimmissa lakkautusuhan alla olevissa kouluissa opiskellaan yhdysluokissa. Yhdysluokkaopetus on leimattu 

kouluverkkokeskustelussa yhdeksi suurimmista epätasa-arvon aiheuttajista. Myös vanhempainyhdistysten 

itsearvioinneissa yhdysluokkaopetus nostettiin toisaalta vahvuudeksi, toisaalta heikkoudeksi. Todettava on, 

että yhdysluokkaopetus asettaa opettajan pedagogiselle osaamiselle suuremmat vaatimukset kuin 

tavallinen yhden ikäluokan opettaminen. Yhdysluokkaopetus on kuitenkin yksi esimerkki uusien 

opetussuunnitelman perusteiden (OPS 2016) mukanaan tuomista ”joustavista ja yhteisöllisistä 

opetusmenetelmistä”, joten yhdysluokkapedagogiikkaa tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan kaikissa 

kouluissa. 

 

Yhdysluokkaopetuksen vahvuudet perustuvat siihen, että se antaa laajat mahdollisuudet oppilaiden 

kasvatukseen ja opettajan kehittymiseen. Se suo myös mahdollisuuden kehittää oppilasta hänen omalla 

tasollaan iästä piittaamatta. Nopeammin oppivat lapset voivat toimia nuorempien apuopettajina, jolloin 

yhteistoiminta lisääntyy. Apuopettajana ollessaan oppilas kehittää sekä omia taitojaan että ohjattavaa 

toveriaan. Monesti nuorempien on helpompi kysyä ja ottaa neuvoja vastaan omanikäiseltään kaverilta kuin 

opettajalta ja samalla apuopettaja saa kertausta ja itsetunnon kohotusta. Näin oppilaat harjaantuvat 

heterogeenisissä ryhmissä luontevasti auttamaan toisiaan. Yhdysluokassa on totuttu eri-ikäisiin ja 

eritasoisiin oppilaisiin, joten kiusaamista toisten taitotasosta ei juuri esiinny. 

 

Suurin riski yhdysluokkaopetuksen laadun toteutumiselle on se, että pienille kouluille kohdennetaan 

oppilasmäärään nähden liian vähän tuntikehysresursseja. Tämä asettaa oppilaat todellakin eriarvoiseen 

asemaan. Julkisessa keskustelussa on väitetty pienten koulujen syövän isojen koulujen tuntikehystä. Tälle 

väitteelle vaikuttajaraati toivoisi perusteluja, koska käytännössä kokemus on koulutasolla usein 

päinvastainen. 
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10.2.2 Laadukas opetus toteutuu myös pienissä kouluissa 

Edelliset havainnot on tehty peilaamalla nyt lakkautusuhan alla olevien koulujen käytäntöjä Opetus- ja 

kulttuuriministeriön antamiin Perusopetuksen laatukriteereihin sekä Opetushallituksen antamiin uusiin 

opetussuunnitelman perusteisiin.    

 

Laadukas opetus voi toteutua erilaisissa oppimisympäristöissä. Opetuksen painotukset ovat luonnollisesti 

erilaiset maaseutuympäristössä toimivassa koulussa verrattuna kaupunkikouluun. Tällaiset painotukset tulisi 

sallia eikä opetuksen laadun toteutumista tulisi arvioida liian yksioikoisesti. 

 

Sivistystoimen ohjausmekanismien ja hallinnoinnin kannalta varmasti on helpompaa, jos kouluyksiköt ovat 

kooltaan ja toiminnoiltaan saman tyyppisiä. Laadun toteutumisen kannalta keskeisin riski on se, että pienet 

koulut eivät saa niille oppilasmääränsä mukaan kuuluvia tuntikehysresursseja. Myös kyläkoulujen 

laatutekijät kannattaa tunnustaa, jotta ne voivat myös jakaa hyvät käytäntönsä muille kouluille. Yhteistyö 

koulujen välillä parantaa laatua kaikilla kouluilla. 

 

Suora lainaus Opetus- ja kulttuuriministeriön laatukriteereistä: 

 Ryhmäkokojen tulee olla sellaisia, että opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea oppilaan 

 oppimista ja muuta kehitystä myös yhteistyössä kotien kanssa, edistää ja hyödyntää oppilaiden 

 välistä yhteistyötä sekä käyttää monipuolisia menetelmiä. Opetusryhmien suositeltava 

 enimmäiskoko on keskimäärin 20–25. 

 

Eräs mielenkiintoinen seikka, johon tulisi pureutua on se, että maaseutu ja kaupunki ovat kiistattomasti 

erilaisia sekä maantieteellisesti että asukasmäärältään ja asukastyypiltään. Usein maaseudulla suku on 

asunut samassa talossa jopa useita satoja vuosia. Sitä ei voi luokitella enää valinnaksi. Ja asukkaat, jotka 

ovat vapaaehtoisesti muuttaneet maalle, mahdollisesti hakevat esimerkiksi maaseudun väljyyttä, rauhaa, 

luontoa. Se pitäisi suoda kaikille. Vapaus valita asuinpaikkansa. Työpaikat ovat usein kaupungissa, muualla. 

Työt eivät vielä toistaiseksi liiku samalla tavalla kuin ihmiset.  Työikäisillä on yleensä perhe, lapsia, joiden 

vuoksi myös asuinpaikkaa on saatettu katsoa sillä silmällä, että se koulu olisi edes kymmenen kilometrin 

päässä. 

 

Tasa-arvoisuutta voi siis olla myös se, että maalaiskylällä on koulu, johon tullaan 10-20 km:n päästä, ei niin, 

että oppilaat lähtevät 40-50 km päähän. Tasa-arvoisuus ei näissä asioissa välttämättä tarkoita sitä, että on 

isoja koulukeskuksia ja että opetusryhmät ovat samankokoisia sekä kaupungissa että maalla. Se ei ole 

mahdollista. Koulut eivät ole sulatusuuneja - tasapäistäminen ei aina ole hyvä asia. Kaikki eivät ole 

samanlaisia. Toisaalta on tärkeää antaa tasa-arvoiset ja tasavertaiset mahdollisuudet. Tasa-arvoisuus on 
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tärkeää, mutta liian pitkälle vietynä tasa-arvoisuus katoaa, esim. kaupunkialueella oleva koulu ja 

maaseudulla oleva koulu eivät maantieteellisestikään voi olla tasa-arvoisia. 

 

 

11  Koulujen itsearviointi SWOT-menetelmää käyttäen 

 

Koulujen vanhempainyhdistyksille (n=13kpl) annettiin tehtäväksi arvioida omaa toimintaympäristöään ja 

edellytyksiä toimia siinä. Itsearvioinnin tehtävänannossa korostettiin kriittistä tarkastelutapaa sekä hyvien 

että myös haasteellisten asioiden osalta. Metodiksi valittiin SWOT-analyysi, joka käytetään laajasti erilaisten 

tietojen erottamiseen, vertailuun ja arvioimiseen varsinkin yritysten ja yhteisöjen strategiatyössä. SWOT-

termi tulee englanninkielisistä sanoista Strength(Vahvuus), Weakness (Heikkous), Opportunities 

(Mahdollisuus) ja Threads (Uhka). 

 

Swot- analyysi 

Analyysi tehdään 2x2 taulukon avulla, jossa listataan sisäisinä tekijöinä vahvuudet ja heikkoudet sekä 

ulkoisina tekijöinä mahdollisuudet ja uhkakuvat. 

 

Vahvuudet ja heikkoudet perustuvat nk. sisäisiin tekijöihin; henkilöstö, rahoitus ja osaaminen, jne. Muita 

sisäisiä tekijöitä ovat niin sanotut 4P-asiat (product, price, promotion, place), joita käytetään kaupallisten 

asioiden strategian eteenpäin viemiseen, toimien kuitenkin hyvin myös tässä yhteydessä. 

 

Mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia tekijöitä. Ne voivat olla lainsäädäntöä, yleinen taloudellinen tilanne, 

teknologiset muutokset, kilpailu (myös koulujen välillä), sosiaaliset ja poliittiset asiat, kuten 

kaupungistuminen, jne. 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkinomaisesti SWOT-matriisi. 

S (sisäiset vahvuudet) W (sisäiset heikkoudet) 

S1 

S2 

… 

W1 

W2 

… 

O (ulkoiset mahdollisuudet) T (ulkoiset uhkat) 

O1 

O2 

… 

T1 

T2 

… 

Taulukko X: SWOT-matriisi 
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Vanhempainyhdistyksille lähetettiin mallipohjan lisäksi ytimekäs ohjeistus analyysin tekemisestä, jotta 

kaikilla olisi käsitys siitä mitä ovat sisäiset ja ulkoiset tekijät, sekä kuinka jaotella ajatuksia. Suurimmat 

virheet SWOT-työkalun käyttämisessä tulevat lähinnä siitä, että sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä ei osata erotella. 

 

SWOT-analyysi on tehokas työkalu jo sellaisenaan eri asioiden hahmottamisessa. Analyysin tehokkuutta 

voidaan kuitenkin kasvattaa huomattavasti tekemällä saaduista huomioista synteesi ristiintaulukoimalla 

annettuja kenttiä. Tuloksena saadaan Max-Max, Min-Max, Max-Min ja Min-Min vaihtoehdot jatkopohdintaa 

varten. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty käyttämämme SWOT-synteesin taulukko 

 

Synteesin tuottamat vaihtoehdot voidaan kuvata lyhyesti seuraavasti. 

S+O (Max-Max): Korkean prioriteetin mahdollisuudet, joita keskeisimmät vahvuudet tukevat 

S+T (Max-Min): Korkean prioriteetin uhka, jota voidaan ehkäistä tai pienentää käyttämällä ydinvahvuuksia 

W+O (Min-Max): Mahdollisuudet, jotka voidaan saavuttaa mikäli keskeiset heikkoudet voidaan välttää 

W+T (Min-Min): Keskeisimmät heikkoudet, jotka pitää välttää ehkäistäkseen suurimmat uhkakuvat. 

 

Lohjan kaupungin palveluverkkouudistusta ajatellen vasemman yläkulman S+O eli Max-Max tulokset ovat 

mielenkiintoisia, sillä niissä on esitettynä ajatukset ja ideat, jotka ovat toteutettavissa helpohkosti olemassa 

olevia vahvuuksia käyttämällä. 

 

Esimerkkilän koulu S - Vahvuudet W - Heikkoudet 

    

S1: 

S2: 

S3: 

W1: 

W2: 

W3: 

O - Mahdollisuudet S-O (Max-Max) W-O (Min-Max) 

O1: 

O2: 

O3: 

- Lorem ipsum… (S1-S2, O1) 

- Lorem ipsum… (S2, O2) 

- Lorem ipsum… (W2-W3, O1-O3) 

- Lorem ipsum… (W1-W2, O2) 

T - Uhat S-T (Max-Min) W-T (Min-Min) 

 

T1: 

T2: 

T3: 

- Lorem ipsum dolores (S2, T1-T2) 

- Lorem ipsum dolores (S3, T2-T3) 

- Lorem ipsum dolores (W2, T1) 

- Lorem ipsum dolores (W3, T2-T3) 

Taulukko Y: Vaikuttajaraadin käyttämä SWOT-synteesin esimerkkitaulukko 
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Yritysmaailmassa näitä mahdollisia etenemispolkuja kutsutaan ”low hanging fruits” –termillä ja niihin 

tartutaan nopeiden ja mahdollisesti kustannustehokkaiden toimenpiteiden aikaansaamiseksi. 

 

Toista ääripäätä kuvastaa oikeassa alakulmassa oleva W+T (Min-Min )–kenttä, jossa tuloksena on erilaisten 

heikkouksien korjaamisella vältettävät mahdolliset uhkakuvat. Tätä kenttää voidaan käyttää myös alueen 

asukkaiden potentiaalisten uhkakuvien ehkäisemiseen. 

 

Lopuksi saaduista vastauksista (n=13kpl) tehtiin yhteenveto siten etsimällä annetuista synteeseistä 

samankaltaisuuksia tai vastaavuuksia, joilla on yhteinen nimittäjä tai trendi. Nämä tulokset on esitetty 

johtopäätöksissä. 

 

Itsearvioinnin tulokset 

Vastanneet koulut olivat Asemapelto, Hyrsylä, Karjalohja, Karstu, Lehmijärvi, Maksjoki, Mäntynummi, 

Neitsytlinna, Nummenkylä, Oinola, Ojamo, Pulli ja Solbrinken. Koulukohtaiset SWOT-analyysit ovat tämän 

dokumentin liitteenä. 

 

Yhteenveto SWOT:sta 

(suluissa 

esiintymismäärä, 

n>2) 

S - Vahvuudet W - Heikkoudet 

    

- Henkilökunta (n=13) 

- Kodin ja koulun yhteistyö (10) 

- Terve koulu, sisäilma (10) 

- Yhteisöllisyys (8) 

- Luonto, ympäristö (8) 

- 24/7 käyttö: harrastustoiminta, kerhot (8) 

- KiVa-koulu (6) 

- Lyhyet koulumatkat (7) 

- Esikoulun läheisyys (6) 

- Yhdysluokat (4) 

- Kustannustehokkuus (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fyysiset tilat, piha tai niiden rajoitteet 

(10) 

- Koulun kunto tai remonttitarve (4) 

- Etäisyydet, koulumatkat (4) 

- Liikenne tai liikennejärjestelyt koulun 

lähellä (4) 

- Yhdysluokat (2) 

- Isot ryhmäkoot (2) 

- Tukitoimien ja -resurssien puute (2) 

- Teknologinen valmius (1) 
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 O - Mahdollisuudet T - Uhat 

*HUOM! Tämä 

taulukko ei sisällä 

kaikkia SWOT-

analyyseistä tulleita 

huomioita. 

- Kyläkoulukeskukset alueen 

vetovoimatekijänä (8) 

- Alueen houkuttelevuus koulun säilyessä 

(7) 

- Uudet infrat tai asuinalueet (ml rata) ja 

koulujen joustokapasiteetti (5) 

- IT ja tietotekniikka (5) 

- Koulujen retrofittaus tämän päivän 

vaatimuksiin soveltuvin osin (5) 

- Yhteistyö paikallisten yritysten ja 

yhdistysten kanssa (3) 

- Oppilaaksiottoalueiden muuttaminen (3) 

- Koulujen välinen yhteistyö (2) 

- Ruotsin kielen opetus (2) 

- Yläkoulun läheisyys (2) 

- Tukipalveluiden parantuminen (2) 

- Alueen muuttoliike poispäin ja 

reaaliomaisuuden lasku (8) 

- Päätöksenteko ei perustu faktoihin (4) 

- Kaupungin alueella tarjoama ainoa 

palvelu poistuu (3) 

- Vastaanottavan koulun tilat ja resurssit 

ovat riittämättömät (4) 

- Lasten epätasa-arvoisuus (2) 

- Rakennuslupien vaikea saanti näivettää 

aluetta (3) 

 

Taulukko Z: Yhteenveto koulujen itsearviointi-SWOT:sta 

 

Yllä on esitetty otanta eri koulujen itsearvioinnista. Koska vastauksia ei ollut yhteismitallistettu tai vakioitu, 

vastauksissa oli odotusten mukaisesti hajontaa. Taulukossa on esitetty yleisimmät esille tulleet asiat eli 

kaikkia niitä kommentteja, jotka esiintyivät vain yhden tai kahden koulun kohdalla, ei ole tuotu tähän 

taulukkoon ja ne löytyvät tämän dokumentin lopussa olevista liitetiedoista kunkin koulun kohdalta. 

 

Vahvuuksia arvioidessa huomio kiinnittyy lähes yksimieliseen arvioon siitä, että koulujen henkilökunta on 

niiden vahvuus (n=13),samoin kuin kodin ja koulun välinen yhteistyö (n=10). Huomattavaa on myös, että 

kymmenen koulua piti oman koulunsa terveitä rakenteita tai sisäilmaa vahvuutena. 

 

Heikkouksista eniten mainintoja sai fyysisten tilojen kunto mukaan lukien koulun piha-alueet (n=10) tai 

niiden rajoitteet sekä mahdollinen remonttitarve (n=4). 

 

Mahdollisuuksista suurimpana pidettiin kylä(koulu)keskuksia (n=8), jotka toimivat vetovoimatekijöinä sekä 

uusien että tulevien asukkaiden suuntaan. Mielenkiintoinen oli myös arvio siitä, että osa kouluista voisi 

toimia joustokapasiteettina (n=5) uusien infra-alueiden osalta sekä tasaamaan esimerkiksi ikäluokkien 

välisiä määrällisiä eroja. Edelleen tietotekniikka (n=5), nk. rakennusten retrofittaus (n=5), tietotekniikan 

laajempi hyväksikäyttö opetuksessa (n=4) ja oppilaaksiottoalueiden dynaamisuus (n=3) nähtiin tutkimisen 

arvoisina asioina. 
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Uhkina itsearvioinnissa korostui koulujen lakkauttamisen myötä tapahtuvan muuttoliikkeen kasvun alueilta 

poispäin (n=8) ja sitä myötä reaaliomaisuuden arvon laskemisen. Samoin uhkana nähtiin, ettei kaupungin 

päätöksenteko perustu faktoihin tai realismiin (n=4) mikä johtaa osaoptimoituihin ratkaisuihin, jotka 

koituvat veronmaksajille jopa kalliimmaksi kuin nykytilanne. Samoin vakavina uhkina nähtiin 

vastaanottavien koulujen tilojen ja resurssien vajavaisuus (n=4). Vastaajista kolmella koululla todettiin 

uhkakuvana se, että kaupungin ainoa tarjoama palvelu eli koulu ja mahdollisesti liikuntatila poistuu alueelta. 

Tämä ei koske pelkästään koulunkäyntiä vaan myös nk. koulun ulkopuolista elämää ja kerho- sekä 

yhdistystoimintaa. 

 

Johtopäätökset: 

Saaduista itsearviointituloksista tehtiin oma synteesinsä (master-synteesi) jossa pyrittiin huomioimaan 

vallitsevia tuloksia että toisaalta ottamaan huomioon myös yksittäisempiä relevantteja näkökulmia tai 

kehitysehdotuksia. Alla on esitetty synteesin perusteella saavutettavissa olevia asioita: 

 

Pienistä kouluista kilpailuetu 

Lohja on maantieteellisesti laaja kaupunki, jossa on useita kouluja. Kaupungin strategiaan on kirjattu 

”Lohjaa kehitetään perheille houkuttelevana asuinpaikkana. Tällä varmistetaan väestöpohjan toivotunlainen 

kehitys.” Lohja voi tarjota asukkailleen hyvät palvelut myös maaseutukeskuksissa ja tehdä siitä itselleen 

vetovoimatekijän. Lohjan on vaikea kilpailla peruslähiöiden vetovoimassa lähempänä pääkaupunkiseutua 

olevien kaupunkien kanssa. 
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MASTERSYNTEESI S - Vahvuudet W - Heikkoudet 

    

S1: Henkilökunta (n=12) 

S2: Kodin ja koulun yhteistyö (10) 

S3: Terve koulu, sisäilma (10) 

S4: Yhteisöllisyys (8) 

S5: Luonto, ympäristö (8) 

S6: 24/7 käyttö: harrastustoiminta, 

kerhot (8) 

S7: KiVa-koulu (6) 

S8: Lyhyet koulumatkat (7) 

S9: Esikoulun läheisyys (6) 

S10: Yhdysluokat (4) 

S11: Kustannustehokkuus (3) 

W1: Fyysiset tilat, piha tai niiden 

rajoitteet (n=10) 

W2: Koulun kunto tai remonttitarve (4) 

W3: Etäisyydet, koulumatkat (4) 

W4: Liikenne tai liikennejärjestelyt 

koulun lähellä (4) 

W5: Yhdysluokat (2) 

W6: Isot ryhmäkoot (2) 

W7: Tukitoimien ja -resurssien puute 

(2) 

W8: Teknologinen valmius (1) 

O - Mahdollisuudet S + O (Max-Max) W + O (Min-Max) 

O1: Kyläkoulukeskukset alueen 

vetovoimatekijänä (n=8) 

O2: Alueen houkuttelevuus 

koulun säilyessä (7) 

O3: Uudet infrat tai asuinalueet 

(ml rata) ja koulujen 

joustokapasiteetti (5) 

O4: IT ja tietotekniikka (5) 

O5: Koulujen retrofittaus tämän 

päivän vaatimuksiin soveltuvin 

osin (5) 

O6 Yhteistyö paikallisten 

yritysten ja yhdistysten kanssa 

(3) 

O7: Oppilaaksiottoalueiden 

muuttaminen (3) 

O8: Koulujen välinen yhteistyö 

(2) 

O9: Ruotsin kielen opetus (2) 

O10: Yläkoulun läheisyys (2) 

O11: Tukipalveluiden 

parantuminen (2) 

 

 

 

 

 

Pienistä kouluista voidaan muodostaa 

Lohjan kaupungin kilpailuetu ja 

vetovoimatekijä (S1-S11, O1-O3) 

 

Yhdysluokat (S1-S4, S6-S7, S10, O1-O2, 

O8) 

 

OptimointI sekä demografisia että 

rakenteellisia tekijöitä muuttamalla (S8-

S11, O3, O5, O7-O8) 

 

Lohjan kaupunkistrategian mukainen 

elinvoimainen maaseutu (S2-S11, O1-

O8) 

 

Tietotekniikan tuomat mahdollisuudet 

(S1-S3, S8, O4-O6, O9) 

Konvertoidaan koulut soveltuvin osin 

nykypäivään. (W1-W2, W8, O1-O2, O5-

O6) 

 

Pienet koulut voivat toimia 

joustoresurssina (W1-W6, O1-O4, O7-

O8) 

 

Kiinteistöjen kunnossapito pitää saada 

kuntoon (W1-W2, O1-O6) 

 

Tukipalvelut rattaille (W3, W7, O1-O4, 

O8, O11) 

 

Yhteistyö julkisten ja yksityisten 

palvelutuottajien tai kolmannen 

sektorin kanssa (W1-W8, O1-O6) 
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T - Uhat S + T (Max-Min) W + T (Min-Min) 

T1: Alueen muuttoliike poispäin 

ja reaaliomaisuuden lasku (n=8) 

T2: Päätöksenteko ei perustu 

faktoihin (4) 

T3: Kaupungin alueella tarjoama 

ainoa palvelu poistuu (3) 

T4: Vastaanottavan koulun tilat ja 

resurssit ovat riittämättömät (4) 

T5: Lasten epätasa-arvoisuus (2) 

T6: Rakennuslupien vaikea saanti 

näivettää aluetta (3) 

 

Terve sisäilma on arvo (S1-S4, T1-T5) 

 

Kaupungin palveluverkon säilyttäminen 

vaikuttaa positiivisesti perheiden 

reaaliomaisuuteen (S1-S10, T1-T6) 

 

24/7 toiminta ja harrastusaktiviteetit 

koululla (S2-S6, S8, T1-T6) 

 

Päätökset tehdään faktoihin perustuen 

(W1-W8, T2-T5) 

 

Lasten ja perheiden eriarvoisuus kasvaa 

koulu- ja harrastusmatkojen 

pidentyessä (W2-W3, T2-T5) 

 

Lohjan kaupungin vetovoima paranee 

järkevien faktapohjaisten päätösten 

kautta (W1-W8, T1-T6) 

Taulukko Å: Mastersynteesi 

 

Yhdysluokat 

Useissa kouluissa on jo yhdysluokkia käytössä (Hyrsylä, Karjalohja, Lehmijärvi, Nummenkylä, Pulli ja 

Solbrinken). Näin ollen kouluilla on jo mallit toiminnan kehittämiseen olemassa ja hyväksi opitut ja koetut 

tavat sekä metodit tulee levittää myös muihin kouluihin. 

 

Optimointi 

Kaupunki elää ja muuttuu koko ajan. Vastaavasti oppilaaksiottoalueita muokkaamalla voidaan koulujen 

täyttöastetta ja siten myös logistiikkakustannuksia muokata. Edelleen osassa kouluja olisi jopa mahdollista 

saada helposti lisätilaa tarpeen niin vaatiessa (Hyrsylä, Karjalohja, Neitsytlinna) ja täten käyttää kyseisiä 

kouluja puskuriresurssina täyttyviin kouluihin. 

 

Elinvoimaisen maaseudun varmistaminen 

Lohjan kasvustrategiassa 2013-2021 on mainittu ”elinvoimainen, asuttu ja aktiivinen maaseutu”.  

Säilyttämällä monella alueella ainoa haja-asutusalueiden kunnallinen palvelu, eli koulu, varmistetaan 

alueiden vireystilan jatkuminen ja tyytyväisemmät veronmaksajat. Pienet koulut eivät palvele pelkästään 

kouluaikana lapsia koulunkäyntiin ja iltapäiväkerhoon liittyen, vaan niitä käytetään aktiivisesti sekä 

urheiluun että erilaiseen yhdistys- ja harrastustoimintaan ikään ja sukupuoleen katsomatta. 

 

Tietotekniikka 

Lohjalla on tehty vuonna 2013-2014 laaja TVT-hanke, joka sai jopa kansallista näkyvyyttä. Tätä hankittua 

tietotaitoa pitäisi nyt valjastaa myös tehostamaan opetusta. Tietotekniikan avulla opetusta, sen 

vaikuttavuutta ja jopa kustannustehokkuutta voidaan parantaa. 
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Retrofit 

Pienet koulut voivat olla vanhoja, mutta ne ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Vaikka seinät eivät 

lapsiamme opetakaan, niin olisi syytä tutkia avoimesti kuinka olemassa olevia kouluja voitaisiin retrofitata 

eli uudistaa vastaamaan paremmin nykypäivän opetusvaatimuksiin. 

 

Lähikoulut joustoresursseina 

Tiukkaan puristettu kouluverkko ei salli suuria demografisia tai yllätyksellisiä muutoksia, joten lähikoulut 

voivat toimia puskurina ikäkausivaihteluille tai uusille asuinalueille tai infrahankkeille, kuten junaratahanke 

sekä Hiidensalmen, Paloniemen ja Rajaportin kaavat. 

 

Kunnossapito kuntoon 

Koulujen huono kunto ja siitä osittain aiheutunut korjausvelka ei ole koululaisten eikä veronmaksajien vika. 

Asia on korjattava välittömästi. Jopa selkeä kertainvestointi asioiden kuntoon saattamiselle voisi olla järkevä 

ratkaisu ja positiivinen signaali siitä, että Lohjalla osataan ja laitetaan asiat kuntoon. 

 

Tukipalvelut rattaille 

Tukipalvelut, aivan kuten terveyspalvelutkin, voivat tietyissä tapauksissa toimia tehokkaasti tekemällä 

osittaista viikkoa eri paikoissa. Kyse on myös toiminnan järkevästä suunnittelusta ja motivaatiosta. 

 

Yhteistyö 

Koulu ei voi olla irti yhteiskunnasta, joten yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhteisöjen ja kolmannen 

sektorin kanssa tulee kehittää. Kuinka paikallinen osaaminen voisi palvella ja auttaa paikallista koulua 

toimimaan tehokkaammin ja samalla opettaa sen oppilaille ja henkilökunnalle jotain uutta? 

 

Terve sisäilma on arvo 

Lakkautettavien koulujen listalla on sisäilmallisesti hyviä kouluja, jotka ovat terveitä rakenteiltaan. Pitääkö 

lasten mennä koulukyydillä homekouluun? Turhan moni työntekijä ja lapsi altistuu huonolle sisäilmalle, 

jonka kerrannaisvaikutuksia emme edes pysty vielä käsittämään. Kauanko menee ennen kuin sairastuneiden 

lasten vanhemmat keksivät nostaa joukkokanteen kaupunkia vastaan? Tämä on skenaario jota meistä 

kukaan ei halua nähdä eikä kokea. 
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KOTI ja KAUPUNKI - vai KOTIKAUPUNKI? 

Kaupungin palveluverkon säilyttäminen vaikuttaa positiivisesti myös kaupunkilaisten reaaliomaisuuteen. 

Monilla alueilla koulu on ainoa kaupungin palvelu, jonka sulkeminen vaikuttaa asukkaiden arkeen 

konkreettisesti monella tapaa. Työ on nykyään usein jo irroitettu ajasta ja paikasta joten etätyö on uusi 

normi. Siten sujuva arki toteutuu, kun esimerkiksi koulu ja iltapäiväkerho ovat lähellä kotia. 

 

Päätökset tehdään faktoihin perustuen 

Tämä dokumentti on yksi keino lisätä tietoa ja herättää ajatuksia päätöksentekijöissä. Päätösten tulee 

perustua faktatietoihin, jotta voimme kaikki olla varmoja päätösten halutuista taloudellisista tai poliittisista 

seuraamuksista. 

 

Eriarvoisuus 

Koulujen pysyessä asuinpaikkojen lähellä lasten eriarvoisuus ei kasva. Istuessaan yli tunnin suuntaansa 

koulukuljetuksessa pienen lapsen jaksaminen tai harrastaminen jää vähemmälle. Kouluikäisen pitäisi liikkua 

10-15 tuntia viikossa ja kaikki autossa istuminen on pois mahdollisesta hyötyliikunnasta. 

 

Lohjan vetovoima kasvuun 

”Lohja – Sujuvan arjen ja iloisten tapahtumien keskus”. Tekemällä faktoihin perustuvia päätöksiä, jotka 

tukevat valittua strategiaa pitkällä tähtäimellä kuntalaisten luottamus päätöksentekijöihin kasvaa hyvä kello 

kilkattaa kauas, siitä pitävät sosiaalinen media ja internet nykyään huolen. 

 

12 Johtopäätökset 

 

Tällä hetkellä Lohjan kaupungin talous on huolestuttavalla tasolla ja toisaalta myös koulukiinteistöjen kunto 

on huono. Tämä dokumentti on osaltaan syntynyt kuntalaisten aidosta halusta vaikuttaa ja toisaalta halusta 

olla varmoja siitä, että tehdyt päätökset perustuvat faktoihin, jolloin päätöksille asetetut tavoitteetkin 

voidaan saavuttaa.   

 

Talouden tilannetta voidaan paikata lisäämällä tuloja ja vähentämällä kuluja. Kuluja voidaan vähentää 

leikkaamalla ja karsimalla, mutta varsinkin toimintaa tehostamalla. Lohjan kaupungin suurin 

säästöpotentiaali kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka edustavat 2/3 kaupungin käyttömenoista 

(2013). Sivistystoimen käyttökulut ovat suuruudeltaan noin 40% SoTe-puolen kustannuksista. Kaupungin 

mukaan sivistystoimen suurin säästöpotentiaali tulisi liian suuren kiinteistömassan vähentämisestä. 

Kuitenkin 66% sivistystoimen kustannuksista muodostuu henkilöstön kuluista. Laskelmiemme mukaan nyt 
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lakkautusuhan alla olevien koulujen sulkemisella ei saavuteta säästöjä ollenkaan - päinvastoin kaupungille 

koituisi 227000 euron vuotuiset menot!  

 

Rakennusmassaa ajatellen Lohjalla on isoja kouluja, jotka ovat kipeästi peruskorjauksen tarpeessa ja 

toisaalta meillä on pieniä kyläkouluja, joiden kunto on hyvä, ja jotka voisivat vastaanottaa väistötiloja 

tarvitsevia, mutta joiden lakkautusta harkitaan.  

 

Kaikkia lakkautusuhan alla olevia koulurakennuksia tuskin saadaan myytyä, vuokrattua tai purettua kerralla, 

vaan niitä täytyy myös jollain tasolla ylläpitää ennen myyntiä. Kouluverkon supistamiseen liittyvät tulevat 

suunnitellut investoinnit tulisi tässä vaiheessa nostaa esille. Lisäksi on otettava huomioon, että 

perusparannukset ja laajentamiset nostavat automaattisesti kohteen vuokraa, joten investoinnin lisäksi 

tilojen käyttäjän käyttömenot tulevat kasvamaan, eikä sitä ole huomioitu laskelmissa.  

 

Kouluverkkoselvityksen mukaisen ylisuuren koulujen rakennusmassan tausta on se, että koulujen 

tilamitoituksissa käytetään tilakortteja, joiden opetustilamitoitukset ovat teoreettisia, matemaattisesti 

laskettuja. Kouluverkkoselvityksen tuntikehyksiä on ilmeisemmin laskettu teoreettisen OP-opetusryhmien 

op2-op3 mukaisesti, joissa ryhmäkoko tulisi olemaan pääasiassa 25 nykyisen 20 sijaan - eli kyseessä on 

teoreettinen 25% tehokkuuden kasvattaminen. Ikäryhmien koko ei ole tasainen ja toisaalta suuret 

opetusryhmät voivat aiheuttaa ongelmia myös tilojen suhteen, sillä opetusta tapahtuu myös pienryhmissä. 

Vastaanottavat koulut kokevat jo nyt tilanahtautta!   Mahdollisen koulun lakkautuksen jälkihoito on 

muutakin kuin koulukuljetukset. Kaupungin tulee arvioida minkälaisia alueellisia ja yhteisöllisiä vaikutuksia 

sillä on ollut. Asuinalueet elävät ja yleensä ihmiset oppivat elämään uusien ratkaisujen kanssa. Tärkeää tässä 

vaiheessa on sanojen ja tekojen yhdenmukaisuus, eli vastuunkanto tehdyistä päätöksistä, ratkaisuista ja 

vastuunanto. Kuntalaiset kantavat vastuun yhä enemmän omista palveluistaan, samalla kuntalaiset tulevat 

käytännössä maksamaan enemmän palveluistaan. Maaseudulla se tulee kirpaisemaan vielä enemmän 

etäisyyksien vuoksi. Lohjan kaupunki on mukana Hinku-hankkeessa. Tuskin on hankkeen tavoitteiden 

mukaista lisätä autokuljetuksia sellaisille alueille, jossa lapset voivat kulkea itse kouluun, puhumattakaan 

lisääntyneen autoilun tuomista negatiivisista vaikutuksista jo ennestään liian vähän liikkuville lapsille. 

Vaikuttajaraati ei halua olla poterossaan - vaan tehdä yhteistyötä. Ongelmaksi muodostuukin kuinka tästä 

eteenpäin? Ennen kuin vastaamme siihen kysymykseen, niin käymme läpi selvitystyömme perusteella 

syntyneet johtopäätöksemme:  
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JOHTOPÄÄTÖS 1: Kouluverkko pitää suunnitella niin, että kuljetusoppilaiden määrä tulee 

minimoida. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja se toisaalta  

minimoi oppilaan koulupäivän pituuden. Oppilaat voivat paremmin ja kokonaisuus on  

kokonaistaloudellisempi.  

 

JOHTOPÄÄTÖS 2: Kouluverkkoa suunniteltaessa jokainen muutos täytyy analysoida erikseen eikä 

koulujen koon perusteella voida tehdä mitään yleistäviä johtopäätöksiä. Laskelmamme osoittavat 

kiistattomasti, että pienet koulut voivat toimia tehokkaammin kuin suuret koulut.  

 

JOHTOPÄÄTÖS 3: Kouluverkkoa suunniteltaessa pitää analysoida myös vastaanottavan koulun 

tilanne ja miettiä miten suuri osa kustannusvaikutuksista johtuu tästä.   

 

JOHTOPÄÄTÖS 4: Kaupungin toimialojen yhteistyön tulee muuttua paremmaksi. Vain omaa 

toimialaa tarkastelemalla päästään todennäköisesti osaoptimoituun ratkaisuun, jossa  

kustannukset tulevat jatkossa joko tilahallinnon tai sosiaali- ja terveyspalveluiden kannettavaksi.  

Kehitetään yhdessä järkeviä ratkaisuja. Opitaan tehdyistä virheistä ja varmistetaan, ettei niitä enää 

tehdä.  

 

JOHTOPÄÄTÖS 5: Suuri osa jääväksi suunnitelluista koulukiinteistöistä on huonossa kunnossa. 

Nämä kiinteistöt on korjattava ensin KLA 75% tasolle jotta sekä oppilailla että henkilökunnalla on 

puhdas sisäilma.  

 

JOHTOPÄÄTÖS 6: Terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä tulee arvostaa, kaikilla oppilailla on 

oikeus puhtaaseen sisäilmaan.  

 

JOHTOPÄÄTÖS 7: Kaikkea ei voi arvottaa rahalla. Huolimatta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta 

lapsien pitäisi olla viimeisenä säästötalkoissa, koska sen heijastukset voivat olla pitkävaikutteiset ja 

kalliit.   

 

JOHTOPÄÄTÖS 8: Opetuksen laadusta ei voi tinkiä. Laadukas opetus on tae siitä, että  

kilpailukykymme ja Lohjan vetovoima säilyvät myös tulevaisuudessa. 

 

Miten tästä eteenpäin?  

Vaikuttajaraati kantaa aidosti huolta myös Lohjan taloudesta. Mielestämme huomio tulisi kohdistaa siihen, 

kuinka voimme saada kaupunkiimme lisää työpaikkoja ja enemmän veroäyrejä palveluiden tuottamiseen. 

Kuinka Lohja voi kilpailla pääkaupunkiseudun imussa muiden kuntien ja kaupunkien kanssa? Mitkä ovat 

”lohjaiset argumentit”, kun perhe etsii uutta kotipaikkaa? Muut kaupungit voivat tarjota samat palvelut jopa 

lähempänä pääkaupunkia. Lohja ei ehkä pysty kilpailemaan muiden muuttokuntien kanssa voitokkaasti, sillä 
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ne ovat sijainniltaan lähempänä pk-seudulla työssäkäyville ja osa jopa radan varrella. Entä jos nostaisimme 

aluekeskukset kilpailuvaltiksemme? Ja yhä kasvavan vanhusväestön, jonka varaan voi kehittää myös erittäin 

tuottoisaa liiketoimintaa. Ollaan rohkeita, panostetaan hieman erilaiseen lähestymistapaan ja lähdetään 

kehittämään olemassa olevaa. Opitaan pois vanhasta ja siiloajattelusta ja pyritään luomaan jotain uutta.   

 

Nykyaikana työnteko ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Ruuhka-aikaansa elävät perheet tarvitsevat hyvät 

palvelut ja yhä useampi haluaa elää maaseudulla. He tarvitsevat sujuvaan arkeensa lähelle päiväkodin, 

koulun ja mieluiten myös iltapäiväkerhon arkeaan helpottamaan. Siten kyläkoulukeskuksiin, monitoimija-

alueisiin on järkevää satsata, koska niissä saadaan synergiaetuja, esim. oppilashuollossa, kirjastotoimessa ja 

kulttuurin saralla. Niitä pystyttäisiin kehittämään lukemattomilla tavoilla, jos vain olisi tahtoa ja 

mahdollisuuksia  -niin kuntalaisilla, kolmannella sektorilla kuin kaupungillakin.  

 

Kun puhutaan palveluista, niiden laadusta ja määrästä, usein nostetaan esiin välimatkat. Palveluverkkomme 

on laaja ja tiheä. Sitä tulee järkevöittää, jotta pystymme takaamaan laadun, tai ehkä jopa parantamaan sitä. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen vuosille 2013-2029 (+3%) mukaan nuorison määrä laskee (-4%) samoin 

kuin työikäisten (-10%). Sen sijaan globaali ilmiö vanhusten määrän kasvusta iskee rajulla tavalla myös 

kaupunkiimme, sillä vanhusten määrä kasvaa jopa 91%. Tarvitsemmekin lisää työvoimaa kattamaan 

lisääntyneen vanhusten palveluiden tarpeen kustannukset. Tarvitsemme uusia työmahdollisuuksia, uusia 

yrityksiä, uusia veronmaksajia. Kaupungin vastaus väestömäärän kehitykseen ei voi olla palvelujen poisto, 

vaan ennakkoluuloton investointi tulevaisuuteen. Mitä jos nyt esimerkiksi koulujen kohdalla mietittäisiinkin 

tulevaisuutta hieman pidemmälle? Nyt tulisi innovoida ja kehittää yhdessä palvelua: tehdään upeasta, 

monimuotoisesta kouluverkosta kilpailuvaltti! Sen sijaan, että tiivistetään todella paljon, keskitytään 

luomaan mahdollisuudet lapsiperheiden tänne muuttoon. Tehdään positiivinen valtakunnallisesti 

huomioitava teko: työikäisille lapsiperheille suunnattu teko Lohjan strategian mukainen teko.   

Lohja on lähtemässä mukaan UNICEFin lapsiystävällinen kunta – malliin. Mukana olevat kunnat sitoutuvat 

kahdeksi vuodeksi kehittämistyöhön lasten parhaaksi. Työ alkaa kunnan tekemästä tilannekartoituksesta, 

jossa kunta arvioi kuinka lapsiystävällisyys nykyään toteutuu. (Lähde: Lohjan kaupunki, kasvatus- ja 

opetuslautakunta, 6.5.2015) Tämä on kaupungille hieno tilaisuus osoittaa sen jo toimivan lapsiystävällisenä 

kuntana. 

 

Palvelu- ja kouluverkkokeskusteluissa puhutaan paljon valtuuston hyväksymästä maankäytön 

kehityskuvasta, jota on tehty kuntalaisten kanssa yhteistyössä aluetoimikuntien kautta, mutta  kaupungin 

oma kasvustrategia ja sen tavoitteet jätetään sivuun. Lohjan kasvustrategian visio on: Lohja on kaupunki ja 
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maaseutu yhdessä. Lohja on sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä ja Lohjan strateginen vahvuus on 

elinvoimainen, asuttu ja aktiivinen maaseutu. Tähän strategiaan kuuluvat hyvät peruspalvelut ja tavoitteena 

on mm. lohjalaisten tyytyväisyys, parhaat käytännöt toiminnassa sekä terveellinen, turvallinen ja 

ajanmukainen toimintaympäristö palveluntuotannossa.  

 

Strategiaan kuuluu myös laadukas ympäristö, ja tavoitteet siinä ovat mm. kaunis ja aktiivinen maaseutu, 

viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö, hiilineutraalikunta sekä toimivat ja terveelliset toimitilat. 

Toimenpiteet näille ovat maaseudun kyläkeskusten kehittäminen, toimivan kaupunkikeskustan 

kehittäminen, HINKU-hankkeen toteutus sekä sisäilmakartoitukset ja korjaustoimenpiteet. Entä kuinka 

taataan oppilaille ja henkilökunnalle terveellinen ympäristö? Kasvustrategiankin mukaan toimitilojen tulee 

olla terveitä ja sisäilmastoltaan hyviä.  

 

Lohjalla on valtakunnallisesti huomionarvoinen mahdollisuus tarjota monimotoisen kouluverkon 

muuttohalukkaille työikäisille perheellisille.  

 

Olemme valmiit vuoropuheluun ja ideointiin yhteisen, toimivan ja työikäisiä houkuttelevan Lohjan 

kehittämiseksi.  

 

13. Loppusanat 

Kouluverkon selvitystyön vaikuttajaraati on toiminut tiiviinä ryhmänä ja yhteistyö on ollut saumatonta. Raati 

on täynnä ammattitaitoa eri aloilta: diplomi-insinöörejä, sairaanhoitajia, palomestareita, eri alojen yrittäjiä, 

opettajia, myyjiä, kirjanpitäjiä, jne. Jokainen heistä on antanut työpäivien jälkeen omaa aikaansa 

suunnattomat määrät, jokainen on tehnyt pyydetyt tehtävät ja on taipunut koviin aikatauluihin, kiireeseen 

ja jokainen heistä on tehnyt tarvittavan. Jokainen heistä voi katsoa tätä työtä tuntien ylpeyttä tekemästään, 

tuntien tehneensä kaiken tehtävissä olevan. Tämän työn kautta ovat koko Lohjan koululaisten vanhemmat 

yhdistyneet ja lähentyneet. Tämän työn kautta meistä kaikista on tullut ehkä vähän enemmän lohjalaisia. 

Lohjan kasvustrategia työvälineenä on tullut tutuksi, niin myös Lohjan koulut. 

 

Kasvustrategian mukaisen asukkaiden kanssa tehtävän yhteistyön sivistystoimi on tehnyt ansiokkaasti ja 

on ollut ennakkoluuloton yhteistyökumppani. 
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