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Tässä selvityksessä tarkastellaan Ilomantsin perusopetuksen tilaa ja
palveluverkon rakennetta nyt ja tulevaisuudessa.

Selvityksen alussa on esitetty Ilomantsin perusopetuksen nykytila.
Analyysissä arvioidaan perusopetuksen nykytila suhteessa
Kuntamaiseman verrokkiaineistoon lähtien liikkeelle koko
perusopetuksia koskevista mittareista päätyen aina yksikkökohtaisiin
tarkasteluihin asti.
Nykytila-analyysin perusteella on muodostettu kolme vaihtoehtoista
skenaarioita Ilomantsin tulevaisuuden palveluverkoksi; väljä malli,
tiivis malli ja välimalli. Näitä kolmea vaihtoehtoista mallia on
tarkasteltu niin kustannusten kuin esim. oppilaskuljetustenkin
näkökulmasta. Selvityksessä esitetään eri palveluverkkojen vahvuudet
ja heikkoudet sekä kustannukset nykyiseen käyttötalouden
kustannustasoon verrattuna. Koulukuljetuksen aika-, matka ja
kustannusvaikutukset eri malleissa on tuottanut Suomen
Kuntalogistiikka Oy.
Selvitys on laadittu vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaisten
taloustietojen, kunnalta kerättyjen toiminnan tietojen sekä keskeisten
toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen ja haastattelujen
perusteella. Kuntamaisema on haastatellut myös muita saman
kaltaisen kouluverkon omaavia kunta-asiakkaitaan parhaan
vertailuaineiston saamiseksi.
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Väestörakenne ja väestönkehitys

Kouluikäisen väestön
osuus aineistoin alhaisin

Ilomantsin väestörakenne on hyvin vanhusvoittoinen. Käytettävään
vertailuaineistoon nähden Ilomantsin väestö on vertailukuntien
vanhimpia – lapsia ja nuoria on vertailuaineistoon nähden vähän.
Ilomantsin väestöennuste on kokonaisuudessaan negatiivinen.
Kun väestön kokonaismäärä v. 2017 lopussa oli 5 201 asukasta, on
ennuste vuodelle 2040 vain 3 926 (-25 %). Samaan aikaan
kouluikäisen väestön on kuitenkin ennustettu vähenevän vielä
vähän voimakkaammin, -28 %. Tämä ennuste tulee olla
merkittävänä osana tulevaisuuden palveluverkon suunnittelua.

Lasten ja nuorten väestönkehitys*
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kouluikäinen väestö
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Väestörakenne*

0-6-vuotiaat

7-14-vuotiaat
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*) Väestötietojen lähde Tilastokeskus

Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Perusopetuksen kokonaispanostus
Kokonaispanostukset perusopetukseen ovat korkeat.

Perusopetuksen nettokustannukset* per 7-15-vuotias asukas

Ilomantsin asukaskohtaiset panostukset perusopetukseen ovat
vertailukuntien keskitasoa vain vähän korkeammat, mutta
Ilomantsin ikärakenteesta johtuen keskeisempi panosmittari on
ehdottomasti perusopetuksen kustannukset per kouluikäinen
kuntalainen ja edelleen oppilaskohtaiset kustannukset. Näillä
mittareilla tarkasteltuna Ilomantsin panostukset
perusopetukseen ovat vertailun korkeimpia.
Ilomantsissa koulukuljetuskustannukset ovat korkeat, mutta
tarkasteltaessa ikäryhmä- tai oppilaskohtaisia kustannuksia
myös ilman kuljetuskustannuksia on Ilomantsin kustannukset
vertailuaineistoon nähden korkeat.

Tarkastelussa nettokustannukset
ilman koulukuljetuskustannuksia

Palveluverkon rakenne; koulujen koko ja määrä

Kouluverkko on kouluikäiseen väestöön nähden hajanainen.
Kouluja Ilomantsissa on sataa 7-15-vuotiasta kohden 0,9, kun
vertailuaineistossa keskimäärin luku on 0,7. Kun koulujen
lukumäärä iso, on keskimääräinen koulukoko luonnollisesti
pieni.

Kouluyksiköiden
määrä korkea
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*) Nettokustannukset huomioi kotikuntakorvaukset sekä sijoitettujen oppilaiden vaikutuksen.

Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Opetusryhmäkoko ja tuntiresurssit
Opetusryhmäkoko on pieni ja tuntiresurssit korkeat.

Opetusryhmäkoko, kaikki koulut yhteensä *

Opetusryhmäkoko on Ilomantsin perusopetuksen kokonaisuuden
näkökulmasta keskitasoa matalampi. Opetusryhmäkokoa laskee
selvästi kyläkoulujen pieni luokkakoko.
Opetusryhmäkoko
on pieni

Tuntiresurssit alakouluissa

Alakoulujen tuntiresurssit hyvin korkeat

Tuntiresurssit ovat koko kunnan tasolla korkeat, mutta
alakouluissa resurssit korostuvat yhtenäiskoulua enemmän.
Hajanainen kouluverkko ja osittain siitä aiheutuva
pieni opetusryhmäkoko ja korkeat tuntiresurssit
ovat merkittävimmät Ilomantsin perusopetuksen
kustannustasoa nostavat tekijät.
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*) Nettokustannukset, joissa ei ole huomioitu koulukuljetuskustannuksia, aamu- ja iltapäivätoiminnan, koulupsykologi- ja kuraattorikustannuksia.

Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Koulukuljetukset
Perusopetuksen kustannukset per 7-15-vuotias asukas
Kuljetettavia oppilaita on paljon ja koulukuljetuskustannukset korkeat.

Kuljetusten piirissä
paljon oppilaita

Ilomantsin oppilaista koulukuljetusten piirissä on
vertailukuntiin nähden iso osa oppilaista. Kuljetettavien
oppilaiden määrän vaikuttaa kunnan maantieteellinen
rakenne sekä kouluverkon rakenne.
Kuljetuskustannukset ovat korkeat sekä kaikkiin oppilasiin
suhteutettuna että kuljettaviin oppilaisiin suhteutettuna.
Ilomantsin kouluverkon ajatellaan tässä selvityksessä
laajimmillaankin pysyvän tämän hetken tilanteen mukaisena,
joten koulukuljetettavien osuus tulee joka tapauksessa
pysymään isona.

Koulukuljetuskustannukset vuodessa per kuljetettava oppilas
Korkeat
kuljetuskustannukset
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Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Tukitoimet
Erityisopettajaresurssi ja erityisen tuen oppilaiden osuus (%)
Ilomantsin panostukset erityisopetukseen ovat korkeat.
Aineiston perusteella Ilomantsissa on prosentuaalisesti hyvin
paljon erityisen tuen oppilaita ja tukitoimet ovat resursoitu
voimakkaasti.

Erityisen tuen oppilaita
paljon, korkeat
erityisopettajaresurssit

Ilomantsissa on erillisiä erityisopetuksen pienryhmiä eikä
kaikkia erityisoppilaita ole integroitu yleisopetukseen.
Vertailussa tämä erityisopetuksen järjestämismalli näyttäytyy
korkeina erityisopettaja- ja avustajaresursseina; oppilaita yhtä
erityisopettajaa ja yhtä avustajaa kohden on vähän.
Tehostetun tuen oppilaita on vertailuaineistoon nähden
keskitasoisesti. Maahanmuuttajaoppilaita on keskitasoisesti,
1,9 %.
Korkeat erityisopetuksen panostukset nostavat luonnollisesti
perusopetuksen kustannuksia.

Avustajaresurssi; oppilaiden määrä yhtä avustajaa kohden
Korkeat
avustajaresurssit
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Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Toimitilat
Toimitilat
Ilomantsissa toimitiloja on hyvin paljon eli tilatehokkuus on
heikko.
Verrokkiaineistoon nähden Ilomantsin perusopetuksen
palveluverkon tilatehokkuus on heikko. Neliöitä oppilasta
kohden on selvästi enemmän kuin muissa kunnissa.

Neliöitä oppilasta
kohden on paljon

Pogostan alakoulu on Ilomantsin yksiköistä tilatehokkain.
Tulevaisuuden palveluverkkoa suunniteltaessa huomioitava,
että yläkoulussa on tilaa selvästi enemmän ja näin alakoulun
ylimmät luokat voisi toimia myös yläkoulun tiloissa.
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Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Yksikkötarkastelut, kunnan nykyinen kouluverkko
Ilomantsin kouluyksiköt *

Nykyiset koulut kartalla

Lylykosken
koulu
Iknonvaaran
koulu

Pogostan
yhtenäiskoulu
Hatun koulun toteutuneet kustannukset huomioitu osana Pogostan alakoulua,
jossa oppilaat todellisuudessa käyvät.

Ilomantsin kyläkouluissa Lylykosken koulussa ja Iknonvaaran koulussa oppilaskohtaiset kustannukset
ovat hyvin saman tasoiset. Oppilasmäärä on hyvin lähellä toisiaan ja luokkia on molemmissa
yksiköissä 2.
Pogostan alakoulun osalta oppilaskohtainen kustannus on selvästi matalampi. Yläkoulun kustannus
näyttää sitä vastoin hyvin korkealta, joka viittaa siihen, että kustannukset yhtenäiskoulun sisällä eivät
välttämättä ohjaudu ylä- ja alakouluille täysin oikein. Tämän takia ko yksikön tarkastelu
yhtenäiskouluna on tarkoituksenmukaisempaa. Vaikka Pogostan alakoulu on kustannustasoltaan
selvästi matalampi kuin Lylykosken ja Iknonvaaran koulut, on Pogostan alakoulun kustannustaso
kuitenkin kokoonsa nähden korkea. Katso tarkemmat kokoluokittain tehdyt yksikkötarkastelut.

Nykyisen kouluverkon
kustannus

5,0M€
(13 300 €/oppilas) **
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*) Tarkastelu ei sisällä koulukuljetuskustannuksia. **) Ei sisällä oppilashuoltoa, esiopetusta eikä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Yksikkötarkastelut, kyläkoulut
Iknonvaaran ja Lylykosen alakoulut *

Pieni luokkakoko näyttäytyy
korkeina henkilöstökustannuksina

Verrattaessa Ilomantsin Iknonvaaran ja Lylykosken kyläkouluja verrokkiaineiston pieniin kouluihin muualla
Suomessa, huomataan, että oppilaskohtaiset kustannukset ovat myös kokoluokkavertailussa selvästi keskitasoa
korkeammat. Kustannustason korkeus suhteessa verrokkiyksiköihin aiheutuu etenkin henkilöstökustannuksista.
Tässä tarkastelussa ei ole mukana koulukuljetuskustannuksia, jotta pystytään tarkastelemaan vertailukelpoista
koulutoimintaa kouluyksikön sisällä.
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*) Tarkastelu ei sisällä koulukuljetuskustannuksia.

Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Yksikkötarkastelut, yhtenäiskoulu
Pogostan yhtenäiskoulu *

Verrattaessa Ilomantsin Pogostan yhtenäiskoulua yli 250 oppilaan yläkouluihin muualla Suomessa huomataan, että
oppilaskohtaiset kustannukset ovat hyvin korkeat. Kustannusta selittää ryhmäkoko (musta pallo), joka on
verrokkiyksiköiden pienin. Tämä näkyy luonnollisesti korkeina henkilöstökustannuksina.
Aineiston korkeimmat henkilöstökustannukset
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*) Tarkastelu ei sisällä koulukuljetuskustannuksia.

Kuntavertailu ja nykytila-analyysi
Yksikkötarkastelut, yhtenäiskoulu ylä- ja alakouluna
Pogostan alakoulu *

Pogostan yläkoulu *
Verrattaessa Ilomantsin Pogostan ylä- ja alakoulua erikseen saman kokoluokan verrokkiyksiköihin muualla Suomessa huomataan, että
kustannustaso on molempien koulujen osalta
korkea. Vaikka kustannusten jakautumisessa
olisi epätarkkuutta ylä- ja alakoulun välillä, ei
se muuta havaintoa kustannustason
korkeudesta. Etenkin alakoulun osalta
keskeistä on se, että vaikka Pogostan alakoulu
on tällä hetkellä kunnan pieniä alakouluja
tehokkaampi, on sen kustannustaso kuitenkin
verrokkiaineistossa korkea.
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*) Tarkastelu ei sisällä koulukuljetuskustannuksia.

Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot
Ilomantsin perusopetuksen tulevaisuuden palveluverkkoa tarkastellaan
kolmen vaihtoehtoisen skenaarion näkökulmasta:
1) Väljä malli
Väljässä mallissa palveluverkko pysyy tämän hetken mukaisena eli kunnassa
toimii kaksi alakoulua (Iknonvaaran koulu ja Lylykosken koulu) ja Pogostan
yhtenäiskoulu. Hatun koulun oppilaat on huomioitu osaksi Pogostan koulua,
jossa he tällä hetkelläkin opiskelevat. Nykyinen kouluverkko on tarkasteltu
diassa nro 9.

Kouluikäisen väestön (7-15 –v.) kehitys vuosina 2017-2040
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Tulevaisuuden kouluverkon
suunnittelussa huomioitava
voimakkaasta aleneva
kouluikäinen väestö

-15%
-20%

2) Tiivis malli
Tiiviissä mallissa Ilomantsin kunnassa toimii yksi koulu, Pogostan
yhtenäiskoulu.

-25%
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3) Välimalli
Välimallissa kunnassa on yksi yhtenäiskoulu, Pogostan koulu ja tämän lisäksi
yksi alakoulu. Nykyisen kahden alakoulun sijasta Iknonvaaran ja Lylykosken
koulut yhdistetään yhdeksi alakouluksi.
Nämä kaksi alakoulua ovat toiminnan ja talouden lukujen valossa hyvin
samankaltaisia, eikä kustannusten näkökulmasta ole merkittävää eroa, kumpi
koulu säilytetään. Tässä selvityksessä alakoulut on tarkasteltu Lylykosken
kouluna lähinnä oppilaskuljetusten näkökulmasta. Tämän hetken tiedon
valossa Lylykosken koulu olisi oppilaskuljetusten näkökulmasta parempi
valinta tulevaisuuden kouluksi, mutta erot ovat pienet ja herkät muutoksille.
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Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot: Väljä malli (nykyinen kouluverkko)
Oppilaskohtaisen kustannuksen kehitysennuste *
Kustannus ilman koulukuljetuskustannuksia (€/opp)

Nykyisellä palveluverkolla
oppilaskohtainen kustannus
kasvaa voimakkaasti, koska
nykyisen verkon sopeuttaminen
tehokkaasti tulevaisuuden
oppilasmäärän on haasteellista.

Kuljetuskustannusten kanssa (€/opp)
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Ilomantsin nykyinen perusopetuksen palveluverkko sisältää kaksi hyvin pientä alakoulua. Palveluverkon
rakenne ei mahdollista kustannustehokkaita luokka- ja ryhmäkokoja, tukipalveluita eikä tiloja. Ilomantsin
oppilasennuste on voimakkaasti aleneva. Nykyinen palveluverkko ei ole joustavasti mukautettavissa
tulevaisuuden oppilasmäärään, vaan todennäköistä on koulujen koon pienetessä, että kouluverkko ei
sopeudu riittävän voimakkaasti tilanteeseen vaan kaikkien koulujen koko pienenee entisestään ja sitä kautta
oppialaskohtainen kustannus nousee jo nykyisestä korkeasta tasosta edelleen. Yllä olevassa kuvassa on
hahmoteltu, miten oppilaskohtainen kustannus kehittyy tulevina vuosina, mikäli nykyisellä kouluverkolla ja
kustannustasolla järjestetään entistä pienemmälle oppilasmäärälle perusopetus.

Nykyisen kouluverkon
kustannus

5,0M€
(13 300 €/oppilas) **

Nykyisen palveluverkon ylläpito ei ole vähenevän
oppilasmäärän tilanteessa perusteltua.
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*) Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen. **) Ei sisällä oppilashuoltoa, esiopetusta eikä aamu- ja iltapäivätoimintaa

Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot: Välimalli, kyläkoulujen yhdistäminen
Välimallissa Pogostan yhtenäiskoulu jatkaa omana yksikkönään ja pienet alakoulut Lylykosken koulu ja
Iknonvaaran koulu yhdistetään yhdeksi kolmeryhmäiseksi kouluksi. Oppilasmäärän näkökulmasta yhdistäminen
olisi mahdollista myös vain kaksi ryhmäiseksi kouluksi. Kustannussäästö olisi vuodessa noin 100-130 teuron
luokkaa. Kustannussäästöksi ei ole huomioitu koko toisen pienen alakoulun kustannuksia, koska kustannuksista
jää ensivaiheessa kiinteistökustannuksia sekä osa ko koulua käyvien oppilaiden muista kustannuksista, esim.
materiaalit.
Lylykosken ja Iknonvaaran alakoulut ovat hyvin samankaltaisia, eikä kustannusten näkökulmasta ole
merkittävää eroa, kumpi koulu säilytetään. Tässä selvityksessä alakoulut on tarkasteltu Lylykosken kouluna
lähinnä oppilaskuljetusten näkökulmasta. Tämän hetken tiedon valossa Lylykosken koulu olisi
oppilaskuljetusten näkökulmasta parempi valinta tulevaisuuden kouluksi, mutta erot ovat pienet ja herkät
muutoksille. Koulukuljetuksia on avattu tarkemmin selvityksen liitteessä 1.

Välimallin kouluverkon
kustannus

4,9 M€
(12 900 €/oppilas) **

Lylykosken koulun ja Iknonvaaran koulunyhdistäminen *
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*) Tarkastelu ei sisällä koulukuljetuskustannuksia. **) Ei sisällä oppilashuoltoa, esiopetusta eikä aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot: Välimalli, kyläkoulujen yhdistäminen
Kustannusvaikutukset verrattaessa nykyiseen palveluverkkoon
Toiminnan kustannukset
Iknonvaaran kiinteistökustannukset
Koulukuljetuskustannukset
Yhteensä
Kahden opettajan malli
Yhteensä

Välimallin koulut kartalla

-70 000
-20 000
-8 000
-98 000
-30 000
-128 000

Lylykosken koulu

Kustannusvaikutuksen pienuuteen vaikuttaa koulujen pieni oppilasmäärä.
Merkityksellistä huomata, että koulukuljetuskustannusten ei pitäisi kasvaa.

Pogostan yhtenäiskoulu

Oppilaskohtaisen kustannuksen kehitysennuste *
Kustannus ilman koulukuljetuskustannuksia (€/opp)

Kuljetuskustannusten kanssa (€/opp)
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Yllä olevassa kuvassa on hahmoteltu, miten oppilaskohtainen kustannus kehittyy tulevina
vuosina, mikäli välimallin kustannustasolla järjestetään entistä pienemmälle oppilasmäärälle perusopetus. Verkko sopeutuu vähän nykyistä kouluverkkoa paremmin tulevaisuuden
muutoksiin.

Välimallin palveluverkko sopeutuisi
vähän nykyistä palveluverkkoa
paremmin tulevaisuuden oppilasmäärän muutokseen. Kuitenkin
välimallin kouluverkossakin toinen
alakoulu jää pieneksi ja pienenisi
edelleen lähivuosina, joka nostaisi
kustannustasoa. Oppilaista pienen
osan koulumatkat ja matka-ajat
pitenisi välimallissavähän, muttei
niin voimakkaasti kuin tiiviissä
mallissa. Kuljetuskustannusten olisi
mahdollista jopa laskea.
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*) Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot: Tiivis malli
Tiiviissä mallissa Ilomantsin kunnassa toimii vain yksi koulu, Pogostan yhtenäiskoulu. Ilomantsille yhden koulun
malli tarkoittaa väistämättä osalle oppilaista pidempiä koulumatkoja ja matka-aikoja. Vaihtoehdossa
taksikuljetusten kilometrimäärät kasvavat Kuntalogistiikan tekemän arvion mukaan noin 40 kilometriä päivässä
verrattuna nykytilanteeseen. Kustannusmuutos taksikuljetusten osalta on arviolta noin 2–3 % lisääntyneiden
kilometrien johdosta. Kustannusten nousu on siis melko vähäistä, mutta merkittävä ero syntyy oppilaiden
koulumatkan kestossa. Tiiviissä mallissa pisimmät taksimatkat yhteen suuntaan olisivat kestoltaan jo reilusti yli
tunnin. Toisaalta pienten alakoulujen oppilasmäärä, joiden koulumatkaan muutos vaikuttaisi on vain 8 %
kokonaisoppilasmäärästä. Kouluverkon kustannustaso on reilut 250 000 euroa nykyverkkoa matalampi.

Tiiviin mallin kouluverkon
kustannus

4,7 M€
(12 700 €/oppilas)

180-260 oppilaan alakouluyksiköt
Yhden yhtenäiskoulun optimoitu kustannustaso

Pogostan alakoulussa on nykytilanteessa tilaa noin 22 m2/oppilasta kohden. Mikäli kaikki alakoulujen oppilaat siirretään ko
yksikköön, olisi tilaa noin 19 m2. Näin ollen tilojen puolesta Pogostan alakouluun näyttää mahtuvan kaikki Ilomantsin alakoulujen
oppilaat. Mikäli tilajako vaikuttaa epäsopivalta, voi myös alakoulun ylimmän tai ylimmät luokat siirtää yläkoulun tiloihin.
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Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot: Tiivis malli
Kustannusvaikutukset verrattaessa nykyiseen palveluverkkoon
Toiminnan kustannukset
Kyläkoulujen kiinteistökustannukset
Koulukuljetuskustannukset
Yhteensä

-230 000
-40 000
+13 500
-256 000

Oppilaskohtaisen kustannuksen kehitysennuste *
Kustannus ilman koulukuljetuskustannuksia (€/opp)

Kuljetuskustannusten kanssa (€/opp)
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Yllä olevassa kuvassa on hahmoteltu, miten oppilaskohtainen kustannus kehittyy tulevina
vuosina, mikäli tiiviin mallin kustannustasolla järjestetään entistä pienemmälle oppilasmäärälle perusopetus. Verkko sopeutuu parhaiten tulevaisuuden muutoksiin.

Yhden yhtenäiskoulun malli
sopeutuu parhaiten
tulevaisuuden oppilasmäärän
muutokseen. Pienellä osalla
oppilaista koulumatka-aika
pitenee merkittävästi, mutta
taloudellisesta näkökulmasta
yhden yhtenäiskoulun malli on
kustannustehokkain.
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Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot: Tiivis malli

Henkilöstökustannukset

Huoneistokustannukset

Muut Kustannukset ilman kuljetuskustannuksia (€/ oppilas)

12000

Luokkakoko
25
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20

Tiiviin mallin kouluverkon
optimoitu kustannus

4,0M€
(10 700 €/oppilas)
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Kunta
Ilomantsi
Mikkeli
Mikkeli
Suomussalmi
Kemi
Kemi
Kurikka
Kalajoki

Yksikko
€ / oppilas Oppilaat Luokkamäärä
Pogostan Yhtenäiskoulu
10883
375
Kalevankankaan koulu
10781
489
Ristiinan yhtenäiskoulu
10051
395
Ruukinkankaan koulu
9312
475
Syväkankaan koulu
8606
493
Karihaaran koulu
8006
445
Jurvan yhtenäiskoulu
7913
346
Raumankarin koulu
7440
303

0
Jurvan
Raumankarin
yhtenäiskoulu, koulu, Kalajoki
Kurikka
Tuntiresurssit
Erityisen tuen (viikkotuntia /
Luokkakoko
oppilaat
oppilas)
23
16,3
11 %
2,1
29,4
16,6
13 %
1,9
22
18
14 %
2
31
15,3
7%
2,2
23
21,4
2%
1,6
24
18,5
4%
1,8
20
17,3
5%
1,2
Karihaaran
koulu, Kemi

Mikäli yhdistetyn Pogostan
yhtenäiskoulun
kustannukset saataisiin
laskemaan koko
yhtenäiskoulun osalta
vertailuyksiköiden
keskitasolle, olisi
kustannussäästö lähes
975 000€ vuodessa
nykyiseen kustannustasoon
verrattuna. Tämä
edellyttäisi luokkakoon
suurentamista sekä
perustuntien
tuntiresurssien karsimista.
Haastavaksi tämän saattaa
tehdä korkeahko erityisen
tuen oppilaiden osuus.
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Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaariot: Välimalli, optimoitu yhtenäiskoulu
sekä kyläkoulu, näkymä vuonna 2040 (ennuste)
Tässä tarkastelussa on hahmoteltu vuoden 2040 tilannetta. Laskelma perustuu olettamukseen siitä, että perusopetusikäinen
väestö vähenee tasaisesti koko Ilomantsin alueella ja koko yhtenäiskoulun oppilaskohtainen kustannus saadaan laskettua
edellä esitetyn tarkastelun (dia 19) tasolle. Oppilasmääräisesti vuoden 2040 tarkoittaisi edellä mainituin olettamuksin sitä,
että Pogostan yhtenäiskoulussa opiskelisi noin 275 oppilasta ja kyläkoululla noin 24 oppilasta.
Tällöin oppilaskohtainen kustannus koko kunnan tasolla ilman koulukuljetuskustannuksia olisi noin 11 200 €/oppilas ja
koulukuljetusten kanssa noin 13 500€/oppilas. Tällöin kumpikin perusopetusyksikkö toimisi suhteellisen saman tasoisella
oppilaskohtaisella kustannustasolla Pogostan yhtenäiskoulu 11 100 €/oppilas ja kyläkoulu noin 11 700€/oppilas (ilman
koulukuljetuskustannuksia). Oppilaskohtaista kustannusta tasaa se, että Pogostan oppilaskohtaisessa kustannuksessa mukana
on myös yläkoulun oppilaat ja kustannukset ja yläkoulujen oppilaskohtaiset kustannukset ovat alakouluja korkeammat.
Jotta tämä kustannustaso voidaan saavuttaa, edellyttää se kyläkoulun toiminnan tehostamista sivun 15 mukaiselle kaksi
opettajaisen mallin tasolle sekä yhtenäiskoulun toimimista edellisen sivun mukaiselle kustannustasolle. Kokonaisuuden
kannalta yhden koulun malli on vuositasolla käyttökustannuksiltaan muutamia kymmeniä tuhansia edullisempi vaihtoehto
kuin kahden koulun malli, mutta käyttötalouden kustannusten näkökulmasta ero jää pieneksi. Yhden mallin kouluverkkoa
puolustaa mm. investointikustannusten keskittäminen vain Pogostan koulukiinteistöihin.
Kouluverkon kustannus v.
2040

Tulevaisuuden palveluverkon kustannustaso
Kustannus ilman koulukuljetuskustannuksia (€/opp)

Kuljetuskustannusten kanssa (€/opp)
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Tulevaisuuden palveluverkko
Vaihtoehtoskenaarioden yhteenveto
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin eri vaihtoehtoskenaarion hyviä ja huonoja puolia talouden ja toiminnan lukujen
näkökulmasta.

Kouluverkko

Kustannustaso

Vahvuudet

Heikkoudet

Väljä malli:
Yhtenäiskoulu
ja 2 pientä
alakoulua

5 M€

+ Koulumatkat ja matka-ajat lyhimmät
+ Lähikoulut säilyvät
+ Lylykosen ja Iknonvaaran kouluissa pieni opetusryhmäkoko
Huom! Pienen koulun ja luokkakoon vaikutukset eivät
yksiselitteiset

-

4,9 M€,
- tulevaisuuden
kustannustaso
mahdollista
laskea
lähemmäs 4
Meuroa
tehostamalla
kouluja

+ Lylykosken kiinteistö tehokkaampaan käyttöön
+ Lyhemmät koulumatkat kuin tiiviissä mallissa
+ Kustannustehokkaampi kuin kahden pienen alakoulun malli
+ Koulukuljetukset optimoituvat suhteessa väljään malliin

-

4,7 M€
- tulevaisuuden
kustannustaso
mahdollista
laskea noin 4
Meuroon
tehostamalla
yhtenäsikoulua

+ Reagoi ketterimmin tulevaisuuden haasteisiin oppilasmäärän
pienentyessä
+ Tukipalveluiden ja hallinnon keskittyminen
 Mahdollistaa edullisemman kustannustason
+ Pogostan koulukiinteistö(t) tehokkaampaan käyttöön
+ Kaikki perusopetuksen mahdolliset investointikustannukset tai
pienemmät korjauskustannukset keskittyvät Pogostan
koulukiinteistöihin
+ Optimaalisempi ryhmäjako, valinnaisainemahdollisuudet yms.

Välimalli:
Yhtenäiskoulu
ja 1 pienempi
alakoulu

Tiivis malli:
Yksi
yhtenäiskoulu

-

-

-

-

Oppilasmäärä laskee, oppilaskohtainen
kustannus nousee
Kiinteistöt ei tehokkaassa käytössä,
tilatehokkuus heikko
Usean tilatehottoman koulukiinteistön ylläpito
Iknonvaaran kiinteistön jatkokäsittely
Kustannustaso vaikeampi sopeuttaa
tulevaisuuden oppilasmäärään kuin tiiviissä
mallissa
Kiinteistöjen ylläpito ja tilojen tehottomuus

Koulumatkojen pituus ja kesto pitenee osalla
oppilaista (lopetettavasta alakoulusta /
alakouluista siirtyviä oppilaita kuitenkin
verrattain vähän)
Ryhmäkoon kasvattaminen
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Perusopetuksen hallintomalli
Nykyinen hallintomalli on raskas.
Nykyisin perusopetuksen hallinto on järjestetty siten, että yhteiskoulun hallinto on järjestetty rehtori-,
apulaisrehtorimallilla. Kyläkouluilla toimivat koulujen johtajat, joiden esimies on yhtenäisen
perusopetuksen rehtori. Lukiolla toimii oma rehtori. Rehtoreilla ei ole opetusvelvollisuutta. Ilomantsin
kunnassa ei ole tällä hetkellä sivistysjohtajaa.
Ilomantsin nykyinen hallintomalli vaikuttaa raskaalta verrattuna muihin Kuntamaiseman aineiston kuntiin,
jossa kouluverkko on laajuudeltaan samankaltainen. Muissa haastatelluissa kunnissa siinä tapauksessa, että
perusopetuksella ja lukiolla on oma rehtori, niin perusopetuksen rehtoreilla on myös opetusvelvollisuutta.
Huomioiden Ilomantsin kouluikäisen väestön kehitysennuste Kuntamaiseman näkemyksen mukaan
tarkoituksenmukaisin tapa järjestää olisi siten, että koko perusopetuksesta sekä lukiosta vastaisi yksi
rehtori. Rehtorin lisäksi esitettävässä hallintomallissa olisi vararehtori, joka hoitaa osaa perusopetuksen
koulujen johtamis- ja hallinnollisista tehtävistä. Mahdolliset alakouluyksiköt tai yksi alakoulu on niin pieni,
että yksin johto hoidetaan osana rehtorin ja apulaisrehtorin toimenkuvaa.

Toimistosihteeri voi hoitaa keskitetysti koko tulevaisuuden kouluverkon koulusihteeritehtävät.
Rehtori vastaa opetustoimen taloudesta, mutta talouden hallinnollinen työ (talousarviovalmistelu,
tilinpäätös, kustannuslaskenta) voi olla osa hallintojohtajan tai kunnanjohtajan ja toimistosihteerin
tehtävää.
Esitetty hallintomalli vähentää nykytilanteeseen verrattuna yhden rehtorin viran sekä kaksi
koulunjohtajan tehtävää.
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Yhteenveto ja johtopäätökset
Nykytila-analyysi ja tulevaisuuden kouluverkko
Ilomantsin perusopetuksen nykykustannukset ovat verrokkiaineistoon nähden korkeat. Kustannustasoa
nostaa:
-

Hajanainen kouluverkko
Pieni opetusryhmäkoko
Korkeat tuntiresurssit
Iso kuljetettavien oppilaiden määrä
Korkea oppilaskohtainen kuljetuskustannus

-

Korkea erityisentuen oppilaiden määrä
Korkeat erityisopettajaresurssit
Korkeat avustajaresurssit
Tehottomat tilat

Tulevaisuudessa kouluikäinen väestö Ilomantsissa vähenee hyvin voimakkaasti; kouluikäisen väestön on
ennustettu vähenevän -28 % vuoteen 2040 mennessä. Tämä luo erityisen haasteensa tulevaisuuden
palveluverkon suunnittelulle, jotta oppilaiden määrän laskuun pystytään reagoimaan tilanteen vaatimalla
voimakkuudella. Kuntamaiseman näkemyksen mukaan toiminnan ja talouden lukujen valossa paras
tulevaisuuden kouluverkko on mahdollisimman tiivis malli eli yhden yhtenäiskoulun kouluverkko.
Voimakkaasti vähenevän oppilasmäärän tilanteessa oppilaiden keskittäminen yhteen yhtenäiskouluun
mahdollistaa parhaiten palveluverkon sopeuttamisen tulevaisuuden tilannetta vastaavaksi. Muutoin jo
nykyisin korkeat oppilaskohtaiset kustannukset kasvavat entistä korkeammiksi, jota kunnan taloustilanne ei
kestä.
Yhden koulun malliin siirtyminen on tilojen näkökulmasta mahdollista, sillä Pogostan yhtenäiskoulussa on
tilatehottomuutta, etenkin yläkoulun puolella. Mikäli alakoulun tilan eivät ole tilajaoltaan sopivat, voi
alakoulun ylimmän tai ylimmät luokat siirtää yläkoulun puolelle.
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Yhteenveto ja johtopäätökset
Nykytila-analyysi ja tulevaisuuden kouluverkko
Yhden koulun malliin siirtyminen vapauttaa keskittämään kaikki kiinteistöjen korjaamiseen käytettävät resurssit
vain Pogostan koulukiinteistöjen ylläpitoon. Taloudellisesta näkökulmasta yhden koulun malli on selvästi
kustannustehokkain, vaikka malli lisää koulukuljetuskustannuksia.
Yhden koulun malli onkin juuri koulukuljetusten näkökulmasta epäedullisin niin oppilaiden koulukuljetusmatkojen,
-aikojen kuin –kustannustenkin näkökulmasta. Yhden koulun malli korottaa koulumatkan kestoa pahimmillaan
reilusti yli tuntiin. Määrällisesti kuitenkin oppilaita, joiden osalta tilanne muuttuu näin negatiivisesti, on
määrällisesti vähän.
Käyttötalouden näkökulmasta ei ole taloudellisesti isoa merkitystä sillä, toimitaanko myöhemmin tulevaisuudessa
(v. 2040) yhden vai kahden koulun mallissa. Kahden koulun mallissa pienempi alakoulu on niin pieni, ettei
korkeampi oppilaskohtainen kustannus ei aiheuta merkittävää kustannusten lisäystä, kun huomioidaan yhden
koulun mallissa kasvavat oppilaskuljetuskustannukset. Merkitykselliseksi nousee kahden koulun mallia
harkittaessa se, onko kunnalla varaa investoida kahteen kouluun tilojen näkökulmasta ja riittääkö tulevaisuuden
oppilasmäärä ylläpitämään kyläkoulua. Oppilasmäärän tarkempi ennustaminen Ilomantsin kunnan sisällä on näillä
tiedoin 20 vuoden päähän on mahdotonta.

Pidemmällä tähtäimellä Ilomantsin tulevaisuuden kouluverkoksi suositellaan yhden
yhtenäiskoulun mallia. Tämä mahdollistaa koulutoiminnan parhaan sopeuttamisen
tulevaisuuden voimakkaasti vähenevän oppilasmäärän tilanteeseen. Yhden koulun mallissa
henkilöstöresurssit ovat tehokkaimmassa käytössä ja malli mahdollistaa tukipalveluiden ja
hallinnon keskittämisen. Investointi- ja kiinteistöjen ylläpitokustannukset saadaan keskitettyä
Pogostan koulukiinteistöihin. Mallin heikkous on se, että oppilaista pienen osan koulumatkaan
käytettävä aika pidentyy merkittävästi. Tällaisten oppilaiden lukumäärä on kuitenkin
tulvaisuudessa vähenevä.
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Lisätietoja:
www.kuntamaisema.fi
@kuntamaisema

