Hämeenkyrön kunnanjohtajalle,
Lausunto Palveluverkkotoimikunnan loppuraportista 1.6.2011

Kyrön Kylät, Heiska ry:n jaostona toimiva Hämeenkyrön kylä- ja asukasyhdistysten
yhteenliittymä, pyytää saada esittää edustamiensa yhdistysten yhteisenä lausuntona
Hämeenkyrön kunnan palveluverkkotoimikunnan (varhaiskasvatus ja perusopetus)
loppuraportista seuraavaa:

Palveluverkkotoimikunnan tehtävä ja tavoitteet
Palveluverkkotoimikunnan tehtävänä oli tuottaa lausunto kunnanjohtajalle esittelymateriaaliksi
taloussuunnitelmaan 2012-2014 ja investointiohjelmaan 2012-2016 sisällytettävistä
perusopetuksen
ja
varhaiskasvatuksen
palvelupisteistä
Hämeenkyrön
kunnassa.
Palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on:
saada kokonaisnäkemys nykyisestä palveluverkosta asukasmäärän kasvun, tilojen
riittävyyden, tilojen kunnon ja sijoittumisen osalta sekä mm. koulumatkojen
turvallisuuden ja taloudellisuuden osalta.
hakea hyviä tilaratkaisuja niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin ja samalla päästä
pois tilapäisratkaisuista ja välttää virheinvestoinnit
ennakoida tilatarpeet 10 vuoden päähän
Kyrön Kylät toteaa nämä tavoitteet tärkeiksi ja Kyrön Kylien omia tavoitteita vastaaviksi.

Loppuraportin palveluverkkosuunnitelma
Palveluverkkotyöryhmä esittää kahta eri vaihtoehtoa Hämeenkyrön perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen palveluverkoksi: laajan ja suppean vaihtoehdon.
Kyrön Kylät vastustaa jyrkästi esitettyä suppeaa vaihtoehtoa. Jo nykyisellään harvan
kouluverkon enempää supistamista ei voida missään tapauksessa hyväksyä. Lisäksi esitetty
supistaminen kohdistuisi nykyisen kouluverkon kaikkein harvimmille alueille. Kunnan eri osia
tulisi myös kehittää erityisesti tältä osin tasapuolisesti. Koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut on
erittäin tärkeää tuottaa riittävän lähellä ihmisiä kaikissa kunnan osissa.
Lisäksi suppea palveluverkkomalli jättää huomioimatta nykyisen ja tulevaisuudessa
odotettavissa olevan alueellisen väestöjakauman ja -kehityksen kunnassa. Noin puolet

kuntalaisista asuu kylissä, puolet taajamissa. Suurin osa asukasluvun nettokasvusta on
ohjautunut kyliin, ja epäilemättä ohjautuu tulevaisuudessakin. Nämä seikat tulisi huomioida
tarkoituksenmukaisella ja alueellisesti tasapuolisella palveluverkon kehittämisellä ja
investointien jakautumisella. Suppeassa palveluverkkomallissa esimerkiksi kunnan nopeimmin
kasvavalla itäisellä alueella palveluita heikennettäisiin karsimalla palveluverkkoa tuntuvasti.
Nopeasti kasvavaan Tampereen-Ylöjärven-Nokian työssäkäyntialueeseen nähden kaikkein
edullisimmin sijaitsevat Pinsiön, Jumesniemen ja Lavajärven koulut lakkautettaisiin. Edelleen
lakkautettavaksi esitetään Kaipion koulua, joka on viimeinen ja ainoa jäljellä oleva koulu
kunnan läntisellä alueella. Kun samalla huomioidaan sinänsä kannatettava tavoite keskittää
myös varhaiskasvatuspalvelut koulujen yhteyteen, merkitsisi tämä koulu- ja
varhaiskasvatuspalvelujen siirtymistä entistä etäämmälle käyttäjistään, vieläpä useimmiten
vastakkaiseen suuntaan mainittujen alueiden pääasiallisesta asiointi- ja työssäkäyntisuunnasta.
Pidämme
näin
ollen
suppeaa
palveluverkkovaihtoehtoa
lähtökohtaisesti
kehittämiskelvottomana. Esitämme suppean vaihtoehdon hylkäämistä lopullisesti.
Esitettyä
laajempaa
vaihtoehtoa
palveluverkoksi
Kyrön
Kylät
pitää
kehittämiskelpoisena, vaikkakaan ei vielä sellaisenaan hyväksyttävänä. Esitetty laajempi
vaihtoehto sisältää useita kehittämiskelpoisia ajatuksia palvelujen tuottamiseksi
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti kuntalaisten toivomalla tavalla, sekä myös palvelujen
kehittämiseksi tasapuolisesti kunnan eri osissa. Erityisesti kiitämme ajatusta pyrkiä tuottamaan
varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut integroidusti lähellä toisiaan, mikä on käsityksemme
mukaan kustannustehokasta, parantaa palveluiden kokonaislaatua, lisää joustavuutta
henkilöstöjärjestelyissä, sekä helpottaa esimerkiksi koululaisten iltapäivähoidon ja
esikoulutoiminnan järjestämistä tarkoituksenmukaisesti. Kyrön Kylät toteaa, että monet sen
esille tuomat ja tärkeinä pitämät näkökohdat on otettu huomioon laajemmassa vaihtoehdossa,
vaikka emme voikaan katsoa suunnitelmaa vielä kaikilta osin täysin tyydyttäväksi. Esitämme
jäljempänä keskeisimmät niistä muutoksista, jotka ovat käsityksemme mukaan tarpeellisia,
jotta laajempi palveluverkkomalli olisi toteuttamiskelpoinen ja hyväksyttävä pohja palveluiden
kehittämiselle tulevaisuudessa.

Tarvittavat muutokset laajemman palveluverkon vaihtoehtoon
Kyrön Kylät kiittää palveluverkkotoimikuntaa monien kylä- ja asukasyhdistysten aiemmin
esittämien kannanottojen huomioimisesta laajemman palveluverkon vaihtoehdossa, ja esittää,
että laajemman palveluverkon vaihtoehto otettaisiin palveluverkon jatkokehittämisen pohjaksi
seuraavin muutoksin ja täydennyksin:
Perusopetusta 5-6 luokilla ei tule lakkauttaa Jumesniemen, Kaipion, Lavajärven
ja Pinsiön kouluissa. Lakkauttaminen pienentäisi jyrkästi oppilasmääriä kouluissa, ja
johtaisi sekä oppilaskohtaisen yksikkökustannuksen, että perusopetuksen
kokonaiskustannusten
jyrkkään
kasvuun
koulujen
olemassaolon
ja
toimintakykyisyyden vaarantavalla tavalla. Koulukyyditysten määrä ja myös
kuljetuskustannukset kasvaisivat voimakkaasti. Opetusryhmien lakkauttamiselle ei ole
esitetty uskottavia toiminnallisia tai taloudellisia perusteita, tai perustelulaskelmia.

Esimerkiksi opettajan kuljettaminen oppilaiden luokse on mitä ilmeisimmin
tarkoituksenmukaisempaa kuin oppilaiden kuljettaminen opettajan luokse. Myöskään
kouluverkossa nyt mahdollisesti oleva ylikapasiteetti muissa kouluissa, tai suunnitelmat
rakentaa sellaista, eivät ole hyväksyttävä perustelu lakkauttaa opetusta ja siirtää
oppilaat pitkien kalliiden koulukyytien piiriin muualle opetettaviksi. Huomautamme
myös, että koulukyytien suunta olisi monissa tapauksissa pääasialliseen asiointi ja
työssäkäyntisuuntaan nähden päinvastainen, esimerkiksi Tampereen-Ylöjärven-Nokian
kaupunkialueen suunnasta, jopa aivan sen rajalta, yli 20km poispäin, mikä on
ristiriidassa tulevaisuudessa odotettavissa olevaan väestön kasvuun kunnan eri osissa.
Huomautamme edelleen, että toimenpiteen taloudellisista vaikutuksista ei ole esitetty
minkäänlaista laskelmaa. Myöskään esimerkiksi koulukuljetusten kustannuksista ja
niiden kehittymisestä tulevaisuudessa ei ole esitetty laskelmia, vaikka myös tässä
esitetty toimenpide sitä ehdottomasti vaatisi. Käytännössä minkäänlaisia taloudellisia
tai toiminnallisia perusteluja perusopetuksen osittaiseksikaan siirtämiseksi muualle
oppilaiden omista kouluista ei ole työryhmän raportista luettavissa. Käsityksemme
mukaan mitään merkittäviä kustannussäästöjä ei näin edes saavutettaisi, merkittävä
kustannusten kasvu olisi todennäköisempi lopputulos. Lisäksi toteamme, että kyseisten
alueiden (Jumesniemen, Kaipion, Lavajärven ja Pinsiön) asukkaat haluavat säilyttää
myös 5-6 luokkien opetuksen omissa kouluissaan.
Kyrön Kylät vastustaa lähtökohtaisesti koulukuljetusten määrän lisäämistä
palveluverkon rakenteellisin muutoksin. Voimakkaasti palveluiden muita
tuotantokustannuksia nopeammin kasvavien kuljetuskustannusten suhteellisen osuuden
lisääminen johtaa tulevaisuudessa kestämättömään kustannusrakenteeseen, ja
kokonaiskustannusten kasvuun. Myöskään ympäristönäkökulmasta kuljetusten
lisääminen ei ole suotavaa. Palveluverkon harventaminen kasvattaa aina
kuljetusmatkoja ja -kustannuksia, oli siten kyse päivähoidosta tai perusopetuksesta.
Koulukuljetusten lisäämisen sijasta varat tulisi ohjata varsinaiseen palvelutoimintaan.
Oppilaiden kuljettaminen ei tuo opetukseen tai varhaiskasvatukseen lisäarvoa,
ainoastaan lisäkustannuksia. Huomautamme myös, että pitkät kuljetusmatkat itse
asiassa vain heikentävät oleellisesti oppilaiden ja heidän vanhempiensa kokemaa
perusopetuspalveluiden laatua.
Esitettyä investointiohjelmaa ja saneerausohjelmaa tulee tarkentaa ja täydentää
sekä toimenpiteiden, että aikataulun osalta. Kunnan eri osia on kehitettävä
tasapuolisesti. Myös kylissä sijaitsevien yksiköiden osalta on esitettävä vähintään
vastaavantasoiset toimenpide- ja aikataulusuunnitelmat, kuin esimerkiksi keskustaalueen osalta on esitetty. Investoinnit ja tilasaneeraukset ovat kiertäneet etäältä monia
kunnan alueita vuosikausia, jopa kymmeniä vuosia, jonka seurauksena tarpeet ovat
kasvaneet ilmeisiksi. Esimerkiksi Mahnalan koulun peruskorjaus ja laajennus on ollut
esillä jo 90-luvulta alkaen, ja sisältynyt kunnan investointiohjelmaankin jo vuonna
2004. Monien muiden kylissä sijaitsevien yksiköiden osalta tilanne on vastaavanlainen.
Kokonaisuutena suunnitelmia olisikin tarkennettava siten, että ainakin edes
suunnitelmien karkea sisältö ja aikataulu olisi kuntalaisten ymmärrettävissä

kunnan kaikkien alueiden osalta, esimerkiksi milloin, millä tavalla ja missä
järjestyksessä Jumesniemessä, Kaipiossa, Lavajärvellä, Mahnalassa tai Pinsiössä
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaa integroidaan, miten siihen
investoidaan, tai miten ja milloin uusia tiloja rakennetaan tai nykyisiä tiloja
saneerataan. Koska investointitarpeita on lukumääräisesti paljon, ja toteuttamiseen
vaadittava aikajänne pitkä, tarvitaan riittävän selkeä ja sisällöltään kuntalaisille
ymmärrettävä investointiohjelma.
Päivähoito ja perusopetuspalveluiden saatavuus on ymmärrettävä Hämeenkyrön
kunnan tärkeänä vetovoimatekijänä Tampereen seudun vakaimpien
veronmaksajien silmissä. Erityisesti Hämeenkyrön kylät tarjoavat mahdollisuuden
väljään
asumiseen
maaseutumaisessa
ympäristössä
kohtuullisella
työssäkäyntietäisyydellä voimakkaasti kasvavasta Tampereen alueesta. Alueen muissa
kunnissa vastaavaa houkuttelevaa rakennuspaikkojen tarjontaa ei tulevaisuudessa tule
enää juurikaan olemaan. Maalle muuttoa harkitsevien vakaiden veronmaksajien
tärkeimpiä kriteereitä asuinpaikan valinnassa ovat lasten päivähoidon ja koulunkäynnin
järjestyminen riittävän lähellä. Omaan elämäntyyliin, työhön, yritystoimintaan ja
harrastuksiin, esim. ulkoilu- tai hevosharrastukseen, soveltuvan asuinpaikan löytyminen
ei yksin riitä. Riittävä palveluverkko on tästä syystä Hämeenkyrölle tärkeä
vetovoimatekijä. Toki on myös muistettava, että riittävä varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen palveluverkko on erittäin tärkeä myös meille jo täällä asuville!
Palveluverkkosuunnitelman tulisi olla mahdollisimman johdonmukaisessa
suhteessa kunnalle laaditun strategian huolellisesti harkittuihin sisältöön ja
tavoitteisiin nähden. Tavoitteellisesti kylien kehittymisen ja elinvoimaisuuden
näkökulmasta varhaiskasvatus- tai kouluverkon osittainenkin karsinta tarkoittaisi
tosiasiallisesti päinvastaista kehityssuuntaa. Kysymyshän on viimeisistä kunnallisista
palveluista, joita kylissä tuotetaan enää paikan päällä, ja joilla on siksi monin tavoin
tärkeä
merkitys
kylille
ja
kyläyhteisöille.
Käsityksemme
mukaan
palveluverkkotyöryhmän esittämässä laajemmassa palveluverkkomallissa kunnalle
laadittu strategia onkin otettu monin paikoin erinomaisesti ja myönteisellä tavalla
huomioon. Siten käsityksemme mukaan jo edellisissä kohdissa esittämämme muutokset
laajempaan palveluverkkomalliin olisivat riittäviä myös strategian johdonmukaisen
toteuttamisen näkökulmasta.

Laajemman palveluverkkomallin jatkosuunnittelu
Kyrön Kylät suhtautuu myönteisesti palveluverkon toiminnan tehostamiseen. Esimerkiksi
päivähoidon, esiopetuksen ja perusopetuksen integrointi koulujen yhteyteen voi yhtä aikaa sekä
parantaa palveluiden laatua, että alentaa käyttökustannuksia. Samoin kuntalaisten laajempi
osallistuminen tarvitsemiensa palveluiden järjestämiseen. Sen sijaan palveluiden
tavoitettavuuden heikentymistä ja enää enempää palveluverkon kattavuuden supistamista
ensiarvoisen tärkeiksi näkemiemme varhaiskasvatus ja perusopetuspalveluiden kohdalla emme
voi hyväksyä.

Kyrön Kylät haluaa myönteisellä tavalla vaikuttaa palveluverkkosuunnitelman laajemman
vaihtoehdon jatkokehittämiseen toteuttamiskelpoiselle tasolle, ja pyytää saada osallistua
jatkosuunnitteluun. Samalla ilmaisemme halukkuutemme löytää uusia mahdollisuuksia, joilla
Kyrön Kylät ja sen eri kylä- ja asukasyhdistykset voisivat osallistua oman alueensa palveluiden
suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen ja ylläpitoon.

Hämeenkyrössä 12. elokuuta 2011,

Pia Lampinen
puheenjohtaja
Kyrön Kylät, Heiska ry:n jaosto
Lausunnon takana olevat jäsen- ja muut alueyhdistykset:
Heinijärven kyläyhdistys
Hämeenkyrön Kaipion seudun maamiesseura
Jumesniemen seudun kyläyhdistys
Kuustenlatva seura
Lavajärven-Komin kyläyhdistys
Mahnalan maamiesseura
Mettäkulman kyläyhdistys
Pinsiö-seura
Sasin seudun maa- ja kotitalousseura
Vesajärven kylätoimikunta

Jakelu:

Hämeenkyrön kunnanjohtaja
Hämeenkyrön kunnanvaltuutetut
Hämeenkyrön kunnan sivistyslautakunta
Kyrön kylien jäsenyhdistykset

