Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

2019

Valmisteltava asia

Kouluverkko

Asiasta päättävä taho

Kaupunginvaltuusto

Esittelijä

Kj Koski, kaupunginhallitus

Valmistelun aikataulu
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Valmistelijat

Hanna Viljanen-Lehto, Jutta Liiten, Arto Kiili, Soile Strander

Arvioitavan asian kuvaus ja taustat

Kouluverkko-valmistelu, jonka taustalla ovat laskevat oppilasmäärät, uudet tarvittavat
kouluinvestoinnit sekä VVR-valmistelu.

Ehdotetut vaihtoehdot

VE0 = nykytilanne, ei muutoksia
VE1 = Uusi Nanujärvelän koulu, johon yhdistyvät Nanu ja Kourujärvi, Nanun yhtenäiskoulu puretaan,
muu kouluverkko ennallaan
VE2 = Uusi Nanujärvelän koulu, johon yhdistyvät Nanu, Kourujärvi ja Kortela, Nanun yhtenäiskoulu
puretaan, muu kouluverkko ennallaan
VE3 = Uusi Nanujärvelän koulu, johon yhdistyvät Nanu, Kourujärvi, Kortela, Vasarainen ja Kodisjoki,
Nanun yhtenäiskoulu puretaan, muu kouluverkko ennallaan
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Vaikutuskohde
Kuntalainen
Lapsi
Perhe

VE0
Nykytilanne
 Ikäluokat pienenevät
merkittävästi seuraavien
viiden vuoden aikana
 Maantieteellisesti keskustan
oppilasmäärät kasvavat,
eteläisessä osassa vähenee
 Kouluverkon säilyessä
lähikoulut pysyvät fyysisesti
lähellä ja koulumatkat ovat
pääsääntöisesti lyhyitä
 Ikäluokkien pienentyessä
kiinteistöt jo nyt
vajaakäytöllä
 Ikäluokkien yleisesti
pienentyessä Kodisjoen,
Kortelan ja Vasaraisten
iltapäivätoiminta loppuu
 Esiopetusta ei järjestetä
Kodisjoella eikä Vasaraisilla,
esiopetus Kortelassa ei ole
koulun yhteydessä
 Yhdysluokkaopetuksen
lisääntyminen
 Ikäluokkien pienentyessä
Nanun yhtenäiskoulun
vuosiluokkien 7-9 oppilaat
mahtuvat/sijoittuvat Hj.
Nortamon peruskouluun ja
Raumanmeren
peruskouluun,
 väistötiloissa olevista
kouluista ei ole ratkaisuja

VE1
(Nanu + Kourujärvi)
 Käytössä 3-4 –sarjainen uusi
ajanmukainen ja joustavasti
muunneltava alakoulu
 Koulumatka muuttuu ja
samalla pitenee osalla
oppilasta, kuljetusten määrä
ei juurikaan kasva
 lasten suhteet kavereihin ja
opettajiin voivat muuttua
muutoksesta johtuen. Tilanne
tasaantuu muutoksen jälkeen.
 Koulun koko suurempi kuin
korvattavat yksiköt,
kiinteistön rakentamisessa
otettava huomioon eriikäisten oppilaiden
luokkatilojen ja pihojen
järkevä ja oppilaiden tarpeet
tunnistava sijoittuminen
koulurakennuksessa
 Opetusryhmät sopivan
kokoisia, 4 –sarjaiseen
kouluun mahtuu lisää
oppilaita
 Mahdollisuudet
valinnaisaineiden lisäämiseen
kasvavat
 Esiopetus samassa
kiinteistössä, yhtenäinen
koulupolku
 Iltapäivätoiminta turvattu

VE2
(VE1 + Kortela)
 Käytössä 3-4 –sarjainen uusi
ajanmukainen ja joustavasti
muunneltava alakoulu
 Kortelan suunnasta
koulumatkat pitenevät jonkin
verran ja alkuopetuksen
oppilaiden kuljetukset
lisääntyvät hieman
 lasten suhteet kavereihin ja
opettajiin voivat muuttua
muutoksesta johtuen. Tilanne
tasaantuu muutoksen jälkeen.
 Koulun koko suurempi kuin
korvattavat yksiköt, kiinteistön
rakentamisessa otettava
huomioon eri-ikäisten
oppilaiden luokkatilojen ja
pihojen järkevä ja oppilaiden
tarpeet tunnistava
sijoittuminen
koulurakennuksessa
 Opetusryhmät sopivan kokoisia,
4-sarjaiseen kouluun mahtuu
lisää oppilaita
 Mahdollisuudet
valinnaisaineiden lisäämiseen
kasvavat
 Esiopetus samassa
kiinteistössä, yhtenäinen
koulupolku
 Iltapäivätoiminta turvattu

2019
VE3
(VE2 + Vasarainen + Kodisjoki)
 Käytössä pääsääntöisesti 4sarjainen uusi ajanmukainen ja
joustavsti muunneltava alakoulu
 Vasaraisten ja Kodisjoen suunnasta
koulumatkat pitenevät ja vaativat
kuljetuksen, koulumatkaan
käytettävä aika kasvaa jonkin
verran
 lasten suhteet kavereihin ja
opettajiin voivat muuttua
muutoksesta johtuen. Tilanne
tasaantuu muutoksen jälkeen.
 Koulun oppilasmäärä kasvaa
 Kiinteistön rakentamisessa
otettava huomioon eri-ikäisten
oppilaiden luokkatilojen ja pihojen
järkevä ja oppilaiden tarpeet
tunnistava sijoittuminen
koulurakennuksessa
 Opetusryhmät sopivan kokoisia
 Mahdollisuudet valinnaisaineiden
lisäämiseen kasvavat
 Esiopetus samassa kiinteistössä,
yhtenäinen koulupolku
 Iltapäivätoiminta turvattu
 Iltapäivätoiminnan tilat ovat
huomattavasti nykyistä
toimivammat/viihtyisämmät
 Oppilashuollon ja erityisopetuksen
kattavammat palvelut
 Kasvava oppilasmäärä keskustassa
edellyttää keskusta-alueen koulua
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(Nanun koulu, Uotilan koulu)  Iltapäivätoiminnan tilat ovat
ja Kourujärven koulu odottaa
huomattavasti nykyistä
peruskorjausta
toimivammat/viihtyisämmät
 H.J. Nortamo ja Nanu ilman  Oppilashuollon ja
asianmukaisia liikuntatiloja
erityisopetuksen
 Uotilan koulu väistötiloissa
kattavammat palvelut
 Kasvava oppilasmäärä
keskustassa edellyttää
keskusta-alueen koulua
 Koulun merkitys
 Koulun merkitys
kaupunginosakaupunginosa/kyläkeskuksena?
/kyläkeskuksena?
 Koulukuljetukset
 Kulkeminen ja kuljetukset
minimissään (lähinnä
lisääntyvät hieman
pienryhmien oppilaat)

 Iltapäivätoiminnan tilat ovat
huomattavasti nykyistä
toimivammat/viihtyisämmät
 Oppilashuollon ja
erityisopetuksen kattavammat
palvelut
 Kasvava oppilasmäärä
keskustassa edellyttää
keskusta-alueen koulua
 Koulun merkitys kaupunginosa-  Koulun merkitys kaupunginosa/kyläkeskuksena?
/kyläkeskuksena?
 Kulkeminen ja kuljetukset
 Kuljetukset lisääntyvät etenkin
lisääntyvät edelleen hieman
Vasaraisten ja Kodisjoen
suunnasta, joista kaikki oppilaat
tulevat kuljetusten piiriin

Organisaatio
/ henkilöstö

 Pitää nykyisen kouluverkon  Henkilötyövuodet vähenevät
ennallaan
hieman enemmän kuin
nykyverkolla suuremman
 Ei mahdollista rakenteellista
koulun ja taloudellisempien
muutosta ja
opetusryhmien myötä
henkilötyövuosien riittävää
Yhdysluokkaopetusta ei
sopeuttamista vähenevään
tarvita NanuJärvelässä
oppilasmäärään
 Suurempi yksikkö
 Entistä useampi opettaja
mahdollistaa henkilöstön
työskentelee yhdysluokassa
joustavamman käytön
 - 4 htv
 - 10 htv

 Henkilötyövuosien
väheneminen merkittävää
yksikköjen vähenemisen ja
taloudellisempien
opetusryhmien myötä
 Yhdysluokkaopetusta ei tarvita
NanuJärvelässä
 Suurempi yksikkö mahdollistaa
henkilöstön joustavamman
käytön
 - 15 htv

 Henkilötyövuosien merkittävä
väheneminen eri sektoreilla
 Opetusryhmät taloudellisia eikä
yhdysluokkaopetusta tarvita
 Suurempi yksikkö mahdollistaa
henkilöstön joustavamman käytön
 - 21 htv

Talous

 Ei mahdollista tilanteen
vaatimaa talouden
sopeuttamista ja

 Uuden koulun
rakennusinvestoinnit

 Uuden koulun
rakennusinvestoinnit

Ympäristö

 Uuden koulun
rakennusinvestoinnit
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rakenteellisia muutoksia
ikäluokkien pienentyessä
 Säästötoimenpiteet ilman
rakenteellista muutosta
vähentävät opetukseen
käytettävissä olevaa
resurssia (tuntijako,
tuntikehys ja jakotunnit,
kasvavat luokkakoot,
yhdysluokkaopetuksen
lisääntyminen,
koulunkäyntiohjaajat,
oppimateriaalit,
oppilashuolto)
 Nanun koulu vaatii
uudisrakennuksen ja
Kourujärven koulun
peruskorjaus välttämätön,
Kortela ja Vasarainen
peruskorjattava 10-15
vuoden sisällä.
 kustannusvaikutus -191 200
€
Jokin muu

 Kourujärven peruskorjausta
ei tarvita
 Kuljetuskustannukset
kasvavat hieman
 Toisen koulun
kiinteistökustannukset
säästyvät jatkossa
 Henkilöstökustannuksissa
jonkin verran säästöä
oppilasmäärän laskun lisäksi
 Kustannusvaikutus -876 180
€

Uuden koulun koko ja
investoinnin suuruus sama
vaihtoehdoissa B, C ja D

 Kourujärven peruskorjausta ei
tarvita
 Kortelan ja Kourujärven
kiinteistökustannukset
säästyvät kiinteistöistä
luovuttaessa
 Kuljetuskustannukset kasvavat
hieman lisää (Kortelan
alkuopetuksen oppilaat)
 Henkilöstökustannuksissa
säästöä kahden yksikön
lopettaessa ja oppilaiden
sijoittuessa taloudellisemmin
uuden koulun opetusryhmiin
 kustannusvaikutus – 1 225 180
€

Uuden koulun koko ja
investoinnin suuruus sama
vaihtoehdoissa B, C ja D









2019
Kourujärven peruskorjausta ei
tarvita
Jatkossa Kortelan, Kourujärven,
Vasaraisten ja Kodisjoen kiinteistökustannukset kiinteistöistä
luovuttaessa
Kuljetuskustannukset kasvavat
Henkilöstökustannuksissa
merkittävää säästöä isomman
yksikön mahdollistaman
taloudellisen toiminnan ansiosta
- 1 518 580 €

Uuden koulun koko ja investoinnin
suuruus sama vaihtoehdoissa B, C ja
D
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