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Turun alueellinen vanhempain- 
yhdistys Turvary 

Suomen Vanhempainliitto 

Koulujen vanhempain- 
yhdistykset 

	  

Valtakunnalliset	  asiat:	  
Eduskunta,	  OKM	  ym.	  

Kaupunkikohtaiset	  asiat:	  
Valtuusto,	  lautakunta,	  
opetustoimi	  ym.	  

Koulukohtaiset	  asiat:	  
Rehtori,	  opeLajat,	  
vanhemmat	  ym.	  

Vanhempaintoiminnan	  organisaa(okaavio	  	  
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Keskimääräiset	  ryhmäkoot	  2014-‐15	  

•  Huom.	  todelliset	  ryhmäkoot	  vaihtelevat	  15-‐30	  oppilaan	  välillä	  
•  yleisluokilla	  yhä	  enemmän	  tukea	  tarvitsevia	  oppilaita	  
•  ryhmäkoot	  on	  saatu	  kohtuullisiksi	  val(on	  perusopetuksen	  opetusryhmien	  

pienentämiseen	  tarkoiteLujen	  erityisavustusten	  avulla	  (=	  POP-‐rahat)	  
•  Turku	  saanut	  POP-‐rahaa	  2,5	  milj.	  €	  lukuvuodelle	  2014-‐15	  
•  lisääkin	  tulossa	  val(on	  lisäbudje(sta	  keväälle	  2015	  
•  POP-‐rahaa	  ei	  voi	  hakea	  tai	  saada,	  jos	  ryhmäkokoja	  päätetään	  nostaa	  	  	  



Vuoden	  2015	  budje(sta	  ja	  siihen	  sisällyteLävistä	  
säästöistä	  päätetään	  valtuustossa	  17.11.	  
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Ou(	  Rinne:	  Opetustoimen	  ensi	  vuosi	  
•  Vuonna	  2015	  sivistystoimella	  on	  miljoona	  euroa	  pienempi	  budje@	  kuin	  

kuluvana	  vuonna	  (103	  miljoonaa	  euroa	  tänä	  vuonna,	  102	  miljoonaa	  ensi	  
vuonna).	  

•  Suurin	  menoerä	  on	  henkilöstömenot,	  siis	  opeLajat	  ja	  koulunkäyn(avustajat	  
sekä	  hallinto,	  josta	  toki	  säästetään:	  koulusihteereitä	  on	  jo	  vähemmän	  ja	  
rehtoreiden	  eläköitymisen	  myötä	  koulujen	  hallintoja	  yhdistetään.	  

•  Toiseksi	  suurin	  menoerä	  ovat	  vuokrat	  ja	  koulukuljetukset.	  Näistä	  voidaan	  
saada	  aikaan	  isompia	  säästöjä.	  Esimerkiksi	  koulukirjoista	  voidaan	  säästää,	  
muLei	  suuria	  summia.	  	  

•  Eka-‐	  ja	  tokaluokkalaisten	  koulukuljetusraja	  nousee	  3	  km	  =>	  5	  km	  
•  Voitaisiinko	  (loista	  (ivistää,	  eLei	  tarvitsisi	  maksaa	  tarpeeLomista	  (loista,,	  ja	  

jakaa	  (loja	  ja	  menoja	  varhaiskasvatuksen	  kanssa?	  
•  VälLämäLä	  ei	  voida	  enää	  jatkossa	  hakea	  valEon	  POP-‐rahaa,	  jolla	  voitaisiin	  

palkata	  henkilöstöä	  48	  opeLajan	  henkilötyövuoden	  verran.	  	  
•  On	  ongelmallista,	  eLä	  koulujen	  toimintavuosi	  on	  lukuvuosi,	  muLa	  

budjeNvuosi	  on	  kalenterivuosi.	  SopeuLamisaika	  on	  yleensä	  syksyisin.	  
•  Viimeinen,	  mihin	  halutaan	  koskea,	  on	  opeLajien	  pitämät	  tunnit	  ja	  

avustajapalvelut.	  U2:n	  myötä	  joudutaan	  edelleen	  vähentämään	  10	  avustajaa	  
aiemman	  20	  lisäksi.	  Tämä	  on	  pois	  vammaisilta	  ja	  tukea	  tarvitsevilta	  oppilailta.	  	  



Syksyn	  2015	  opetusresurssit	  

41	  opeLajan	  	  
vähennys	  
=>	  1.1	  milj.	  €	  säästöt	   >	  2.5	  milj.	  €	  POP-‐	  	  

	  	  	  rahojen	  menetys	  
=>	  karsiLava	  lisää	  	  
	  	  	  	  	  48	  opeLajaa	  
=>	  opeLajia	  yhteensä	  	  	  
	  	  	  	  	  89	  vähemmän	  

Onko	  POP-‐rahat	  varaa	  jäLää	  käyLämäLä?	  



Mistä	  miljoona	  POP-‐rahojen	  turvaamiseksi?	  
•  Yr@aho:	  Viisi	  viimeistä	  vuoLa	  ovat	  olleet	  ylijäämäisiä	  Turussa.	  

Päivähoitoon	  ja	  ammaNopetukseenkin	  on	  tulossa	  kovia	  leikkauksia.	  
Sivistystoimialalle	  olisi	  siis	  saatava	  enemmänkin	  rahaa	  kuin	  miljoona,	  joLa	  
eri	  tarpeisiin	  voitaisiin	  vastata.	  

•  Rantanen:	  Ei	  ole	  miljoonien	  ylijäämää,	  vaan	  ylijäämät	  ovat	  tulleet	  mm.	  
sataman	  myynnistä	  jne.	  kertaerinä.	  Pian	  ajaudutaan	  kriisikunnaksi,	  ellei	  
talouLa	  saada	  kuntalain	  mukaises(	  neljässä	  vuodessa	  tasapainoon.	  
BudjeNkirjassa	  on	  sivistystoimen	  henkilöstötyövuosien	  vähennystaulukko	  
–	  mikä	  luku	  pitää	  paikkansa,	  kun	  puhutaan	  opeLajien	  ja	  muun	  henkilöstön	  
vähennyksistä?	  Opetus	  on	  ykkösprioriteeN	  vihreiden	  mielestä.	  	  

•  Koivusalo:	  Ei	  saa	  säästää	  mistään	  sellaisesta,	  mikä	  sulkee	  siLen	  ovia	  
muualta.	  POP-‐rahakaan	  ei	  ole	  ikuinen	  raha-‐automaaN.	  Samanaikaises(	  ei	  
voida	  sekä	  suurentaa	  ryhmäkokoja	  eLä	  vähentää	  avustajia.	  Ensi	  vuodelle	  
on	  jälleen	  jaossa	  tasa-‐arvorahaa,	  jota	  Turku	  saanut	  yli	  2	  miljoonaa.	  	  

•  Laivoranta:	  Ylijäämät	  on	  saavuteLu	  aiemmin	  tasetempuilla.	  Turun	  
taloudessa	  ei	  ole	  löysää.	  Mitä	  kauemmin	  eletään	  velaksi,	  sitä	  suuremmat	  
säästötavoiLeet	  jatkossa	  tulee.	  Pieni	  säästö	  nyt	  voi	  kuitenkin	  olla	  
myöhemmin	  moninkertaises(	  suurempi	  menoerä.	  	  



Tomi	  Törrönen:	  OpeLajakunnan	  näkemyksiä	  

•  Perusopetuslaki	  määriLelee	  EeLyjä	  lapsille	  kuuluvia	  subjekEivisia	  
oikeuksia,	  muLa	  onko	  laki	  nyt	  unohtunut?	  Sen	  päälle	  on	  tullut	  OPS,	  
taloudellinen	  todellisuus	  ja	  erilaisia	  vakiintuneita	  käytänteitä.	  Lakiin	  on	  
kirjaLu	  mm.	  tukitoimet,	  joita	  on	  anneLava	  opiskelijoille	  tarviLaessa.	  
Tosielämässä	  asia	  menee	  niin,	  eLä	  rehtorit	  sanovat	  jossain	  vaiheessa	  
vuoLa,	  eLä	  tänä	  vuonna	  ei	  siLen	  ole	  enää	  tukiopetustunteja	  jäljellä,	  sillä	  
rahaa	  ei	  enää	  ole.	  Jokaisella	  oppilaalla	  on	  oikeus	  saada	  sitä	  tukea,	  jota	  hän	  
tarvitsee,	  mahdollisimman	  varhaisessa	  vaiheessa.	  NykyElanteessa	  tukea	  
kuitenkin	  saa	  vain,	  jos	  siihen	  on	  resursseja.	  

•  Opetus	  on	  nähtävä	  jatkuvana	  satsauksena	  tulevaisuuteen.	  Tarvitaan	  yhä	  
enemmän	  koulutusta,	  joLa	  jatkossa	  pärjää	  mm.	  työelämässä,	  kuten	  Turku	  
2029	  strategiassakin	  korostetaan.	  

•  Rehtorit	  ovat	  ehkä	  liian	  tunnollisia	  pysymään	  budje(ssa.	  Säästöt	  
kohdentuvat	  liian	  usein	  henkilöstöön	  tai	  oppilaan	  subjek(iviseen	  
oikeuteen	  saada	  (eLyä	  tukea.	  	  



OpeLajien	  vähennysten	  vaikutukset	  

•  yhtä	  suuria	  lisäsäästöjä	  luvassa	  seuraavinakin	  vuosina	  
	  =>	  yhä	  isommat	  ryhmät,	  ei	  jakotunteja,	  ei	  tukiopetusta,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  ei	  työrauhaa,	  osaavat	  opeLajat	  kaikkoavat	  muualle	  jne.	  jne.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  =>	  oppimisen	  taso	  laskee	  ja	  lopulta	  romahtaa	  

•  TavoiLeena	  ko(opetus,	  yksityiskoulut	  vai	  mikä?	  
•  Ennen	  säästöpäätöksiä	  tulisi	  arvioida	  lapsivaikutukset	  

–  hLp://www.thl.fi/fi/tutkimus-‐ja-‐asiantun(jatyo/tyokalut/lapsivaikutusten-‐
arvioin(-‐kuntapaatoksissa	  

Säästöjen	  kohteena	  eivät	  nyt	  ole	  
JOKO	  	  opeLajat	  	  TAI	  	  (lat	  

vaan	  	  SEKÄ	  	  opeLajat	  	  ETTÄ	  	  (lat	  



Keskimääräiset	  ryhmäkoot	  2014-‐15	  

Keskimääräiset	  ryhmäkoot	  2015-‐16	  ?	  



Tilakustannukset 
Suuruusluokka: Sivistystoimialan tilakustannukset  ovat 15,9 %:a toimialan 
kokonaiskustannuksista (48,8 M€ / 306,6 M€) 

Mitä ovat sisäiset vuokrat ja miksi niitä pitää periä? 

•  Sisäisen vuokran tehtävä on osoittaa toimitilojen käytöstä kaupungille 
aiheutuvat kustannukset 

•  Turun kaupungilla on käytössä kustannusperusteinen järjestelmä, joka 
koostuu seuraavista kustannuksista: 

•  Ylläpito (lämmitys, kiinteistönhoito, siivous ym.), Rakennusten 
kuluminen (raha perus- ja vuosikorjauksiin), maanvuokra ja korko 
sitoutuneesta pääomasta (vrt. myös lainan korko) 

•  Kun tilalla on selkeä hinta samoin kuin muillakin ns. tuotannontekijöillä, 
voidaan tämän resurssin vaikutus tuote-/palvelukustannuksiin määritellä 
(esim. oma tuotanto vs. ulkoiset palveluhankinnat). 
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Sivistystoimiala Konsernihallinto 

Kiinteistöliikelaitos 

Määrärahat (sis. vuokrakulut) 

Sisäinen vuokra 

Pääoman korko 
(sitoutunut pääoma, 
inv.lainojen korot) HUOM. 
Tähän ei tule vuotuista 
indeksikorotusta 

Ulosmaksettavat erät: Ylläpito- ja 
korjaustyöt 

Sisäistä rahojen siirtoa: Jos alennetaan vuokria, niin alennetaan 
vastaavasti määrärahaa 



Tilakustannukset = määrä x hinta 
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•  Määrään vaikuttaminen 
•  Paljonko tilaa halutaan ja miten sitä käytetään 

•  Käytön tilatehokkuus, eli tilamäärä (m2/oppilas) 
•  Käyttöasteen parantaminen à mm. tilojen iltapäiväkäytön 

lisääminen 
•  Erikoisluokkien (maantieto/biologia, atk, musiikki) ottaminen 

muuhunkin opetukseen 
•  Tilojen yhteiskäyttöisyys (esim. päiväkotien toiminnot, kirjasto, 

nuorisotilat ja ulkoiset käyttäjät) 
•  Nopein tapa 

•  Hintaan vaikuttaminen 
•  Millaista tilaa halutaan (laatutaso, tilan hinta, ylläpidon hinta) 
•  Rakennuksen tilatehokkuus (opetustilat vs. käytävät) 
•  Hitaampi tapa, koska tilat on pitkälti jo olemassa ja ne uusiutuvat 

hitaasti 



Kouluverkkosuunnittelu 
Yleisiä periaatteita 
 

•  Lähikouluperiaatteen huomiointi 

•  Perusopetuksen tilakartoitus 2014 (käytön tehokkuuden selvitys) 
•  Mahdollinen tilakapasiteetti 
•  Aamu- ja iltapäivätoiminnan sijoitus kouluihin 

•  Toiminnan taloudellisuus 
•  Luovutaan huonokuntoisista tiloista 
•  Keskittämällä synergiahyötyjä 

•  Suuremmat yksikkökoot 
•  Päiväkodit koulujen yhteyteen 

•  Pidettävien kohteiden kunnon parantaminen 
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Kaija	  Har(ala:	  Kouluverkkoa	  kehiteLävä	  yhdessä	  

•  Jo	  asioiden	  valmisteluvaiheessa	  tarviLaisiin	  samanlaista	  kuulemista	  ja	  
vuorovaikutuksellista	  yhteistyötä	  (vanhemmat	  +	  pääLäjät)	  kuin	  
kaavoitusasioissa,	  joissa	  alueiden	  asukkaat	  osallistetaan	  alusta	  alkaen.	  

•  Kaupungin	  talous	  on	  (ukalla,	  muLa	  sil(	  olisi	  hyvä	  jos	  niin	  lautakunta	  kuin	  
vanhempainyhdistykset	  voisivat	  keskiLyä	  mieNmään	  mm.	  opetuksen	  
pedagogista	  kehiLämistä	  sen	  sijaan	  eLä	  joka	  vuosi	  joudutaan	  käyLämään	  
aikaa	  seuraavan	  vuoden	  resurssien	  löytämiseksi.	  

•  Selkeiden	  sisäisten	  vuokrien	  systeemi	  on	  sinänsä	  hyvä,	  muLa	  vuokrien	  
tulisi	  olla	  kohtuullisia.	  Rakennusten	  annetaan	  mennä	  huonoon	  kuntoon,	  
ylläpitokorjausta	  ei	  tehdä	  tarpeeksi.	  Peruskorjausten	  myötä	  (lojen	  
vuokriin	  tulee	  tuntuvia	  korotuksia.	  Tiloja	  tulisi	  oLaa	  nyt	  tehokkaas(	  
käyLöön.	  HarmiLavaa,	  jos	  joudutaan	  luopumaan	  joistakin	  koulu(loista.	  
Kaupungin	  ja	  kouluverkon	  suunniLelua	  tulisi	  tehostaa.	  

•  Kokoomus	  on	  vahvas(	  Turku-‐strategian	  takana.	  Ei	  voi	  kuitenkaan	  käyLää	  
enempää	  rahaa	  kuin	  sitä	  on:	  talouLa	  on	  sopeuteLava	  vallitsevaan	  
(lanteeseen.	  Kaupungin	  keskushallinto	  esimerkiksi	  pitäisi	  katsoa	  tarkkaan	  
läpi:	  mitä	  se	  tuoLaa	  ja	  ovatko	  kaikki	  toiminnot	  sellaisia,	  jotka	  kuuluvat	  
kaupungin	  peruspalveluihin.	  Kaupunkilaisten	  verorahoja	  tulisi	  käyLää	  
tarkemmin.	  	  



Palveluverkkoselvityksen	  tuloksia	  
•  Selvitystä	  valmistellut	  Jarkko	  Virtasen	  johdolla	  työryhmä	  (Tuomas	  Koskiniemi,	  

Timo	  Jalonen,	  Jouko	  Turto,	  Timo	  Hintsanen,	  Markku	  Toivonen	  ja	  Minna	  
Juselius),	  jossa	  (la-‐	  ja	  talousasiantuntemusta,	  muLa	  ei	  vanhempien,	  oppilaiden	  
tai	  edes	  kasvatus-‐	  ja	  opetuslautakunnan	  edustusta	  	  	  

•  (lakartoituksen	  tulosten	  mukaan	  Turun	  perusopetuksen	  kouluissa	  ei	  ole	  
muutamaa	  poikkeusta	  lukuun	  oLamaLa	  käyLämäLömiä	  Eloja,	  muLa	  
oppilaiden	  jakautuminen	  eri	  kouluihin	  tasaisemmin	  olisi	  perusteltua	  

•  vuorolukuun	  siirtymistä	  ei	  pidetä	  perusteltuna	  mm.	  harrastusten	  takia	  

•  esiopetus	  alakouluEloissa	  voi	  olla	  toiminnallises(	  perusteltua	  ja	  siitä	  syntyy	  
säästöä,	  jos	  varhaiskasvatus	  voi	  luopua	  huono-‐kuntoisista	  tai	  vuokra(loista	  

•  palveluverkkoselvitys	  esitellään	  kasvatus-‐	  ja	  opetuslautakunnalle	  5.11.,	  kh	  
10.11.,	  lautakunta	  12.11.	  ja	  19.12.	  

•  Milloin	  osallistetaan	  vanhemmat?	  Eikö	  suunnitelmia	  olisi	  ollut	  hyvä	  esitellä	  
nyt,	  kun	  paikalla	  oli	  niin	  vanhempia,	  opeLajia	  kuin	  pääLäjiä?	  Vai	  ovatko	  
suunnitellut	  muutokset	  niin	  isoja,	  eLä	  ne	  nostavat	  liiaksikin	  meteliä?	  



Palveluverkkoselvityksen	  seuraukset	  

•  tavoiLeena	  koulu(lojen	  (ivistäminen	  

•  perusopetuslain	  6	  §:n	  mukaan	  kunta	  osoiLaa	  oppivelvolliselle	  
lähikoulun	  oLaen	  huomioon	  mm.	  sen,	  eLä	  oppilaiden	  matkat	  
ovat	  mahdollisimman	  turvallisia	  ja	  lyhyitä	  

•  lähipalvelulupaus	  pienimmille	  koululaisille	  luvaLu	  huomioida	  

•  selvityksen	  tulkinnan	  mukaan	  lähikouluperiaate	  toteutuu,	  kun	  ei	  
synny	  koulukuljetusvelvoiteLa	  =	  alle	  5	  kilometrin	  etäisyys	  kodin	  
ja	  koulun	  välillä	  

	  
Tämä	  tulkinta	  ei	  saanut	  kuulijoilta	  kannatusta	  !	  	  



Mikä	  on	  
sopiva	  

koulumatka	  
alakoulu-‐
laiselle?	  	  

Turun	  lyseon	  	  
koulu	  4.9	  km	  

UiLamon	  	  
koulu	  

Vähä-‐Heik-‐	  
kilän	  koulu	  

KävelyreiN	  	  
UiLamolta	  
Vähä-‐Heikkilään	  	  
2,3	  km	  =	  29	  min	  
aikuisen	  askelin	  

Onko	  5	  km	  säteen	  
sisälle	  jäävä	  alue	  
keskustassa	  	  
asuvan	  oppilaan	  
lähikoulualueLa?	  



UITTAMON	  
YKSIKKÖ	  

VÄHÄ-‐HEIKKILÄN	  
KOULU	  

RÄTIÄLÄNKADUN	  
PÄIVÄKOTI	  

RATSUKONKATU-‐UITTAMO	  1,4	  KM,	  	  
RATSUKONKATU-‐VÄHÄ-‐HEIKKILÄ	  2,9	  KM	  ,	  AIKUINEN	  KÄVELEE	  29	  MIN	  



Miten	  turvataan	  lähikoulupalvelut?	  
•  Lampi:	  Turun	  päätöksenteosta	  puuLuu	  laaja-‐alainen	  valmistelu,	  jossa	  

huomioidaan	  kokonaiskuva.	  Virkamiesten	  tehtävänä	  olisi	  esiLää	  
monipuolisia	  ehdotuksia	  ja	  vaihtoehtoisia	  ratkaisuja.	  Esim.	  pienten	  lasten	  
siirto	  Rä(älankadun	  päiväkodista	  UiLamon	  kouluun	  ja	  sieltä	  koululaisten	  
siirto	  Vähä-‐Heikkilän	  kouluun	  on	  nyt	  esiteLy	  ainoana	  vaihtoehtona.	  Vähä-‐
Heikkilän	  koulussa	  ei	  ole	  riiLäväs(	  (laa.	  Tarkempaa	  (etoa	  
kouluverkkosuunnitelmien	  todellisista	  kustannuksista	  tarviLaisiin.	  

•  Rinne:	  Lähikouluperiaate	  ei	  tarkoita	  mitään	  erityistä	  kilometrimäärää	  kotoa	  
kouluun,	  vaan	  sitä,	  eLä	  kunta	  on	  velvollinen	  osoiLamaan	  oppilaalle	  sen	  
koulun,	  jota	  hän	  käy.	  Turussa	  se	  osoitetaan	  koulualueilla.	  Myös	  erityistä	  
tukea	  saavalla	  oppilaalla	  on	  oikeus	  mennä	  ko(aan	  lähimpään	  kouluun.	  
Pienten	  oppilaiden	  tulisi	  kuitenkin	  pystyä	  turvallisesE	  kävelemään	  tai	  
pyöräilemään	  kouluun.	  	  

•  Koskiniemi:	  Jos	  kohteita	  tyhjenee	  (esim.	  jos	  Rä(älän	  päiväko(	  lopetetaan),	  
kaupunki	  pyrkii	  myymään	  kohteita	  ja	  luopumaan	  vuokrakohteista.	  	  

•  Yleisö:	  10	  koulua	  ja	  15	  päiväkoEa	  on	  huhujen	  mukaan	  lakkautusuhan	  alla.	  
Onko	  realis(ses(	  kartoiteLu,	  mihin	  lapset	  mahtuvat,	  miten	  hoidetaan	  
liikenneratkaisut	  jos	  ja	  kun	  vanhemmat	  yhä	  enemmän	  kuljeLavat	  lapsiaan	  
autolla	  kouluun	  jne?	  On	  myös	  epävarmaa,	  saadaanko	  huonokuntoisia	  
kohteita	  myytyä	  ja	  (loista	  säästeLyä.	  



Turun	  investoin(kohteet	  vuodelle	  2015	  
peruskorjaushankkeet	  13,5	  milj.	  €	  	  
+	  pienemmät	  hankkeet	  10,8	  milj.	  €	  	  
=	  24,3	  milj.	  €	  	  

Voisiko	  joistakin	  	  
investoinneista	  	  
(nkiä	  toiminta-‐	  
määrärahojen	  	  
turvaamiseksi?	  



Esimerkki	  Pallivahan	  koululta	  

•  Peruskorjauksen	  loppuosan	  kustannusarvio	  
-‐  2015	  ruokasali	  ja	  keiNö 	   	   	   	  0.9	  milj.	  €	  
-‐  2016	  liikuntasali	  ja	  siihen	  liiLyvät	  (lat 	  0.9	  milj.	  €	  
-‐  2017	  vaippa 	  	   	   	   	   	   	  1.3	  milj.	  €	  
-‐  2018	  piha	   	   	   	   	   	   	   	  0.5	  milj.	  €	  
-‐  2015-‐18	  yhteensä	   	   	   	   	   	  3.6	  milj.	  €	  

•  Tilavuokrat	  tulevat	  nousemaan	  vuoden	  2019	  jälkeen	  
korkeammaksi	  kuin	  opeLajien	  palkat!	  

•  ”Kasvatus-‐	  ja	  opetuslautakunta	  totesi	  lausuntonaan,	  eLä	  se	  
pitää	  tärkeänä,	  eLä	  Pallivahan	  koulun	  oppilaille	  ja	  
henkilöstölle	  taataan	  terveellinen	  ja	  turvallinen	  
toimintaympäristö,	  muLa	  ei	  voi	  sitoutua	  merkiLävään	  
kustannusten	  nousuun”	  (Kasopelk	  §	  159,	  1.10.2014)	  

•  Samoja	  ongelmia	  muidenkin	  remonNkohteiden	  rahoituksessa	  



YLE	  23.10.2014	  
Arvosteltu	  Senaa@-‐kiinteistöt	  siirtyy	  
vuokrissa	  omakustannushinnoiLeluun	  
Val(ovarainministeri	  AnN	  Rinne	  lupasi	  eduskunnan	  
kyselytunnilla,	  eLä	  arvostellun	  SenaaN-‐kiinteistöjen	  
tuoLotavoiLeista	  luovutaan.	  Eduskunnan	  
tarkastusvaliokunta	  on	  syyLänyt	  val(ovarainministeriötä	  
piiloleikkauksista	  SenaaN-‐kiinteistöjen	  kauLa.	  

Ratkaisuja	  kiinteistökuluihin?	  
•  kiinteistökustannukset	  erilleen	  toimintamenoista	  

–  koulut	  eivät	  voi	  itse	  pääLää	  toimi(loistaan	  tai	  niiden	  vuokrasta	  
–  kouluja	  ei	  pitäisi	  eriarvoistaa	  sen	  mukaan,	  onko	  (loissa	  ongelmia	  vai	  ei	  

tai	  onko	  (la	  uusi	  vai	  vanha	  

•  omakustannushinnoiLelu	  kouluille	  ja	  muille	  kunnallisille	  
kiinteistöille	  



Osallistaminen	  on	  päivän	  sana	  

•  Oppilaiden	  ja	  heidän	  huoltajiensa	  osallisuuden	  lisääminen	  	  	  	  
on	  opetustoimen	  keskeinen	  kehiLämistavoite	  2014-‐15.	  	  

•  Samoin	  Turun	  vuoteen	  2029	  uloLuvassa	  strategiassa	  	  
todetaan,	  eLä	  “antamalla	  kuntalaisille	  mahdollisuus	  vaikuLaa	  
itseään	  koskeviin	  asioihin	  jo	  valmisteluvaiheessa,	  
sitoutuminen	  yhteisiin	  tavoiLeisiin	  ja	  päätöksiin	  kasvaa”.	  	  

•  Milloin	  ja	  miten	  vanhemmat	  nyt	  osallistetaan,	  joLa	  opetusta	  
ja	  (loja	  koskevat	  säästöt	  ja	  niiden	  seurannaisvaikutukset	  
saadaan	  kohtuullisteLua	  siedeLävälle	  tasolle?	  

•  Voitaisiinko	  alueellisesE	  osallistaa	  niin	  vanhemmat	  kuin	  
muutkin	  asukkaat	  suunniLelemaan,	  eLä	  miten	  eri	  (loja	  
voitaisiin	  käyLää	  monipuolisemmin	  eri	  ikäryhmien	  iloksi?	  



Miten	  (la-‐asioissa	  edeLävä?	  

•  Rantanen:	  Valtuusto	  toivoi,	  eLä	  verkkoselvitys	  tuodaan	  heille	  marraskuussa,	  
joLa	  se	  kulkisi	  samassa	  aikataulussa	  budje(n	  kanssa.	  OsallisuuLa	  olisi	  
saatava	  ehdoLomas(	  lisäLyä,	  aikataulu	  on	  nyt	  liian	  hä(köity.	  Kaikkien	  
asianosaisten	  tulisi	  eh(ä	  lausua	  kantansa.	  Opetustoimi	  ei	  halua	  remonLeja,	  
jos	  niiden	  vuoksi	  on	  vähenneLävä	  opeLajia.	  Asiasta	  on	  syytä	  käydä	  koko	  
kaupungin	  laajuinen	  keskustelu.	  	  

•  HarEala:	  Aina	  tulee	  olemaan	  alueita,	  joiden	  vieressä	  ei	  voi	  olla	  koulua,	  muLa	  
asukkaiden	  näkökulmaa	  ei	  ole	  nyt	  oteLu	  riiLäväs(	  huomioon.	  Toisaalta	  on	  
myös	  katsoLava,	  löytyykö	  rakennuksia,	  joita	  ei	  kannata	  säilyLää	  tai	  korjata.	  

•  Laivoranta:	  On	  tehtävä	  toiminta-‐analyysejä	  kaupungin	  toiminnoista	  ja	  
katsoLava,	  mikä	  tuoLaa	  ja	  mikä	  ei,	  mistä	  toiminnoista	  on	  vain	  pelkkiä	  kuluja.	  
Jokainen	  koulu	  voisi	  laa(a	  oman	  toimintasuunnitelman	  pääLäjien	  
hyväksyLäväksi,	  jossa	  määriteltäisiin	  millaisin	  kustannuksin	  mitäkin	  
toimintoja	  pystytään	  järjestämään.	  	  

Aikalisä	  kaikkien	  mielestä	  nyt	  tarpeen	  !	  



Katse	  tulevaisuuteen:	  ei	  vääriä	  säästöjä	  

•  Rinne:	  Virkamiesten	  tehtävänä	  on	  toteuLaa	  valtuuston	  ja	  lautakunnan	  
tahtoa.	  PääLävissä	  elimissä	  olisi	  harjoiteLava	  Eedolla	  johtamista.	  Olisi	  
hienoa,	  jos	  sivistystoimella	  olisi	  vakaammat	  resurssit.	  Lasten	  kasvatus	  tuoLaa	  
tuloksen	  vasta	  vuosien	  kuluLua.	  Varhainen	  puuLuminen	  on	  päivän	  sana	  ja	  
kevyet	  toimenpiteet:	  jos	  pienet	  ongelmat	  jäävät	  hoitamaLa,	  ne	  kasvavat	  yhä	  
isommiksi.	  Kaivataan	  toimintaresurssia:	  resurssiopeLajia	  jne.	  Aina	  on	  
parempi,	  jos	  koulu	  olisi	  ko(a	  lähellä	  ja	  lapsilla	  turvallinen	  olo.	  Mieluiten	  
vähenneLävä	  (loista,	  vaikka	  lapset	  joutuisivat	  kulkemaan	  pidemmän	  matkan	  
tai	  liikennejärjestelyt	  hankaloituisivat.	  Helppoja	  yhtälöitä	  ei	  ole.	  

•  Yleisö:	  KeskustelukulLuuri	  puuLuu.	  Koulutuksesta	  ja	  opetuksesta	  tehtävistä	  
säästöistä	  päätetään	  ilman	  riiLävää	  asiantuntemusta.	  Polii@sia	  päätöksiä	  
tehdään	  oudossa	  pimennossa.	  OpeLajat	  ja	  päiväko(en	  henkilöstöt	  eivät	  
uskalla	  oLaa	  asioihin	  kantaa.	  Ollaan	  puhuLu	  seinistä	  ja	  rahasta,	  muLa	  nyt	  
tulisi	  puhua	  lasten	  tulevaisuudesta	  ja	  koko	  maan	  tulevaisuudesta.	  
Lapsuuden	  ei	  tulisi	  olla	  turvatonta.	  Nykyiset	  säästöt	  tulevat	  jatkossa	  
maksamaan	  todella	  paljon,	  jos	  nyt	  hätäillään	  ja	  tehdään	  yhdensuuntaisia	  
päätöksiä.	  	  



Strategiat	  kunnossa,	  entä	  niiden	  toteutus?	  

•  Vuosien	  2013-‐2016	  Turku-‐sopimuksen	  mukaan	  ”Uudistuvassa	  
Turussa	  kaupunkilaisille	  turvataan	  laadukkaat	  peruspalvelut”	  ja	  
”Uudistuvan	  Turun	  perusopetus	  on	  laadukasta	  ja	  tarjoaa	  
riiLävät	  tukipalvelut”	  

•  Samat	  tavoiLeet	  ovat	  mukana	  valtuuston	  kesällä	  hyväksymässä,	  
vuoteen	  2029	  uloLuvan	  Turun	  strategiassa,	  jonka	  mukaan	  
“perusopetuksessa	  vahvistetaan	  lähikouluperiaateLa”	  eli	  
“opetus	  järjestetään	  varsinkin	  alimmilla	  vuosiluokilla	  
lähipalveluna”.	  

•  Laadukasta	  opetusta	  ei	  kuitenkaan	  ole	  mahdollista	  antaa	  ilman	  
riiLävää	  määrää	  opeLajia,	  avustajia	  ja	  muita	  resursseja!	  	  


