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Kunnanjohtajan katsaus 

Säkylän kunta onnistui kattamaan menneiden vuosien merkittävän suuret alijäämät vuosina 

2010-2013 ja siten välttämään kriisikunnan tunnuslukujen täyttymisen. 

Kuntaliitoksen jälkeen onnistuimme yhteistyössä uudelleen kattamaan molempien kuntien yh-

teenlasketut alijäämät. 

Säkylän kuntatalouden kehityksessä tuleville vuosille on odotettavissa vuosittaista tulokseen 

kohdistuvaa aaltoliikettä, jossa paremmat vuodet eivät riitä kattamaan heikompien vuosien 

alijäämiä. Ja tästä tulee seuraamaan jälleen uusi pitkä alijäämäinen ajanjakso. Tämän kehi-

tyksen alku meidän on nyt rohkeasti, nopeasti ja päättäväisesti katkaistava. 

Vuonna 2020 kunta-alan toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan noin 4 prosentin vuosi-

vauhdilla. Menoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltome-

nojen kasvu, hallitusohjelman mukaiset kuntatalouden toimintaa laajentavat menolisäykset 

sekä koronapandemiasta johtuvat lisäkustannukset. Kuntasektorin merkitys kriisin hoitami-

sessa on merkittävä. Koronaviruspandemia aiheuttaa välittömiä menolisäyksiä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sekä pelastustoimen menoihin, mutta pandemialla on myös lukuisia välillisiä 

vaikutuksia. Toisaalta joistakin toiminnoista voidaan saada myös säästöjä, kun esimerkiksi kii-

reettömiä hoitoja siirretään terveydenhuollossa. Koronapandemian vuoksi kunta-alan toimin-

tamenoissa on huomioitu 300 milj. lisämenoerä vuonna 2020. Lisäksi kuntien omia sopeutus-

toimia on sisällytetty kehitysarvioon vain noin 150 milj. euroa edellä mainitun säästökyselyn 

mukaisen 360 milj. euron sijasta. Kuntasektorin kustannustason nousuksi arvioidaan 1,7 pro-

senttia vuonna 2020.  

Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkarat-

kaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Valtiovallan arvioissa kunta-alan ansio-

kehityksen on oletettu kehitysurassa mukailevan työmarkkinoiden yleistä ansiokehitystä. Vuo-

den 2020 ansiokehitys poikkeaa yleisestä ansiokehityksestä, koska julkisen sektorin lomaraha-

leikkauksen palautuminen nostaa kunta-alan ansiokehitystä enemmän kuin yleisten työmarkki-

noiden. 

Kuntatalouden tuloista yli puolet muodostuu verotuloista. Suhdanteen nopea heikkeneminen 

supistaa verotuloja voimakkaasti. Kuluvan vuoden verotuloja alentavat myös verojen maksun 

lykkäysmenettelystä aiheutuvat viivästykset, jotka siirtävät kuntien verotuloja kuluvalta vuo-

delta ensi vuoteen noin 550 milj. euroa. Maksuhelpotusten aiheuttama verotulojen ajoituksel-

linen häiriö korjataan kunnille valtionapujen kautta. Vuonna 2020 peruspalvelujen valtionosuu-

det kasvavat muun muassa indeksikorotuksen, kilpailukykysopimukseen liittyvän valtionosuu-

den leikkauksen pienentymisen ja hallitusohjelman uusien ja laajenevien tehtävien vuoksi. Val-

tionosuuden muutos ei kuitenkaan kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, 

vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kus-

tannusten kasvua. 

Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 2,4 prosenttiin vuonna 2021, 

kun koronapandemian hoitoon vaadittavat lisäpanostukset poistuvat. Riskinä kuitenkin on, 

että kuluvalta vuodelta siirtyy terveydenhuollossa hoitojonoja etenkin ensi vuodelle. Vuosina 

2022–2024 toimintamenot kasvavat keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa. Toimintamenoja 

kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja kuntien laajenevat tehtä-

vät. Hallitusohjelmaan kuntatalouteen vaikuttavien keskeisimpien toimien – vanhuspalvelui-

den henkilöstömitoituksen kasvattamisen ja oppivelvollisuusiän pidentämisen – kustannusten 
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vaikutusarviot ovat tarkentuneet viime syksystä ylöspäin. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava 

peruspalvelujen hintaindeksi on kehysvuosina keskimäärin 2,2 prosenttia.  

Kuntatalouden investoinnit ovat historialliseen kehitykseensä nähden varsin korkealla tasolla. 

Hoito- ja opetusalan sekä erilaisiin rakennuksiin myönnettyjen rakennuslupien määrä on kasva-

nut. Toisaalta suhdannetilanteen heikkeneminen ja kuntatalouden synkät näkymät voivat vii-

västyttää ja pysäyttää lopullisia investointipäätöksiä investointien priorisointitarpeen korostu-

essa entisestään.  

Säkylässä ei ole mittavia rakennusten uudisrakentamisen tai peruskorjauksen tarpeita lähivuo-

sina. Infran rakentamista ja korjaamista joudutaan kuitenkin jatkamaan. Vuodelle 2020 

olemme asettaneet 2 miljoonan euron katon investoinneille. 

Kehitysurassa kunta-alan investointien oletetaan pysyvän melko korkealla tasolla, mutta vilk-

kaimman sairaalarakentamisen arvioidaan hieman hiipuvan kehitysuran loppuvuosina. Kunta-

talouden investointipaineiden arvioidaan pysyvän kuitenkin jatkossakin mittavina, sillä käyn-

nissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia. Lisäksi investointipaineet pysyvät merkittä-

vinä muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Näillä saattaa hyvin-

kin olla mittavia välillisiä, Säkylän taloutta heikentäviä vaikutuksia. 

 

 

Kuntatalouden yleinen kehitys 

Koronapandemialla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia niin 

kansantalouteen, julkiseen talouteen kuin kuntatalouteenkin. Suomen bruttokansantuote su-

pistuu 5,5 prosenttia vuonna 2020. Koronaviruspandemian arvioidaan kuitenkin jäävän tila-

päiseksi häiriöksi, minkä vuoksi talouden toipuminen voi alkaa jo kuluvan vuoden loppupuo-

lella. Koko julkisen talouden alijäämän arvioidaan kasvavan 17 mrd. euroon.  

Kuntatalouden osalta vaikutuksia voidaan tarkastella kuntien menojen kasvun ja tulojen supis-

tumisen kautta. Osa pandemian vaikutuksista on suoria, osa tulee välillisesti ja viiveellä. Suorin 

vaikutus koronaviruspandemialla on kuntien terveydenhuoltomenoihin. Toistaiseksi pandemia 

ei ole levinnyt vielä koko maahan, ja sote-kustannusten kasvu on keskittynyt suurimpiin kau-

punkeihin ja sairaanhoitopiireihin. Pandemian leviäminen voi kuitenkin kasvattaa jo nopealla 

aikavälillä sairaanhoitopiirien ja kuntien terveydenhuoltomenoja. Sairaanhoitopiirien kustan-

nusten kasvuun ja ajoittumiseen vaikuttaa myös ei-kiireellisen hoidon lykkääminen. Kustannus-

ten kasvua määrittävät muun muassa tarvittavan hoidon määrä, laatu, kesto ja alueellinen ja-

kautuminen.  

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät suoraan ja välillisesti niin kuntien verotulojen kuin 

myynti- ja maksutulojen kehityksessä. Lomautukset ja rajoitustoimien pitkittyessä mahdolliset 

irtisanomiset pienentävät kunnallisverokertymää. Yritystoiminnan vaikeudet näkyvät puoles-

taan yhteisöverokertymän pienentymisenä. Kuntakohtaisten vaikutusten suuruuteen ja ajoi-

tukseen vaikuttaa luonnollisesti se, mille toimialoille kriisi iskee voimakkaimmin.  

Kuntatalouden kehitys on ollut heikkoa ja näkymät vaikeat jo useamman vuoden, eikä vuosi 

2019 tuonut tähän poikkeusta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2019 tilinpäätösarviotie-

tojen perusteella kuntatalous heikkeni viime vuonna melko voimakkaasti. Sekä kuntatalouden 
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toimintakate että vuosikate heikkenivät selvästi edellisvuodesta. Vuosikate ei riittänyt katta-

maan poistoja ja arvonalentumisia eikä nettoinvestointeja. Tämän seurauksena kuntatalouden 

lainakanta kasvoi voimakkaasti sekä kunnissa että kuntayhtymissä. 

Keskeistä on, että voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kuntien uusiin tai laajeneviin teh-

täviin ja velvoitteisiin osoitetaan 100-prosenttinen valtionosuus. Näin ollen menorajoitteen 

ylittyminen ei heikennä kuntatalouden rahoitusasemaa valtion kantaessa uusien tai laajentu-

vien tehtävien ja velvoitteiden täyden rahoitusvastuun valtionosuuksissa. Uusien ja laajenevien 

tehtävien vaikutukset kuntatalouteen tulee kuitenkin arvioida realistisesti, jotta niitä vastaava 

valtionosuuden kasvu vastaa täysimääräisesti tehtävien aiheuttamaa kustannusten kasvua.  

Aiempien vuosien ja vuosikymmenten kokemuksen perusteella voidaan kuitenkin olla var-

moja, että valtiovallan lupaukset uusien tehtävien synnyttämien kustannusten 100 % katta-

misesta ei tule toteutumaan. Niinpä Säkylän kunnan oma valmius uusien tehtävien kustan-

nuksiin on jo ennalta turvattava. 

Kuntatalouden toimintatulojen kasvuksi arvioidaan 3,0 prosenttia vuonna 2021. Pandemian 

aiheuttamat häiriöt maksu- ja myyntituloissa poistuvat, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksu-uudistus pienentää maksutuottoja noin 45 milj. eurolla. Kunnan peruspalvelujen 

valtionosuuteen tehdään tätä vastaava lisäys. Toimintatulot kasvavat vuosina 2022–2024 kes-

kimäärin 1,9 prosenttia vuodessa.  

Kuntien verotulojen kasvun on arvioitu kiihtyvän ensi vuonna talouden normalisoituessa. Vero-

tulojen kasvua kiihdyttää myös kuluvan vuoden maksujärjestelyt, jotka siirtävät veroja tältä 

vuodelta ensi vuodelle. Kuntatalouden verorahoitusta tilanne ei kuitenkaan paranna, sillä vas-

taava osuus eli noin 572 milj. euroa vähennetään valtionavuista.  

Kuntatalouden menot kasvavat kehyskaudella tuloja nopeammin. Suhdanteen lisäksi kuntata-

loutta rasittavat rakenteelliset ongelmat. Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalve-

lujen kasvua ja heikentää verotulojen kehitystä. Kuntatalouden toiminnan ja investointien ra-

havirta pysyy kehyskaudella painelaskelman mukaan 2,8–3,4 mrd. euroa negatiivisena. Siksi 

myös kuntatalouden keskimääräinen lainakanta jatkaa ripeää kasvuaan. Samaan aikaan py-

rimme alentamaan Säkylän investointien määrää siten, että lainakantamme edelleen vähenee. 

 

Säkylän talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet 

Talouden tasapainottamisohjelmamme kokoaa yhteen toimialojen näkemykset ja tavoitteet 

keinoista, joilla turvaamme Säkylän talouden tasapainoista kehitystä talousarviovuodelle 2021 

sekä samalla myös tuleville vuosille. 

Toimenpiteet sisältävät esityksiä, joilla muutetaan palvelurakennetta ja palvelutarjontaa. 

Meillä tulee olla valmiutta näihin muutoksiin. Palvelutarpeet ja –odotukset muuttuvat ja sa-

malla talouden paineet luovat reaalisen kehyksen, johon meidän on toimintamenomme sovi-

tettava. 

Sivistystoimialalla nousevat esille mm. varhaiskasvatuksen ja kouluverkon muutokset. 

Valtuuston päätösvaltaan kuuluvia ja siten valtuuston käsittelyyn meneviä asioita näyttäisivät 

tällä hetkellä olevan ainakin kouluverkko ja mahdolliset organisaatiomuutokset. 
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Kunnanjohtajan erityiseen tehtäväkenttään kuuluvat asiat: 

Hallinnon keventäminen 

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa tulee saavuttaa säästöjä myös kunnan hallinnosta.   

Säkylän luottamuselinhallinnon kokoonpanoa on virtaviivaistettu jo ennen kuntaliitosta ja sa-

moin kuntaliitoksen jälkeen. 

Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet hallinnon keven-

tämiseen toimialajohtajien tehtäviä yhdistämällä. Mahdollinen muutos toteutettaisiin talous-

arviovuoden 2021 alusta lukien. Muutos edellyttää henkilöstön kuulemista. 



SÄKYLÄN 11.9.2020 

KUNTA 

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 

Osa 1 Talouden- ja hallinnon toimiala 

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalonen 
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Talouden tasapainottaminen 2021 lukien 

Talouden ja hallinnon toimiala 

Johdanto 

Hallinto- ja talouspalveluiden käyttö kohdistuu koko kuntaan ja toimiala tuottaa keskeisiä 
tukipalveluita koko kuntaan. Talousarviota 2021 valmistellaan vähentäen menoja tasapuo-
lisesti useimmista kustannuspaikoilta yhteistyössä toimialan henkilöstön kanssa YT-
menettelyn hengessä.  

Hallintopalvelut ja kopiointikeskus 

Hallintopalveluiden piirissä työskentelee hallintosihteeri ja kaksi hallintopalvelusihteeriä. 
Palveluiden henkilöstöä on eläköitymässä tulevina vuosina. Näiden tehtävien osalta ei ole 
mahdollista hyödyntää eläköitymistä menojen vähentämisessä, vaan heidän eläköidyttyä 
tehtäviin on syytä valita uudet henkilöt.  

Talouspalvelut 

Talouspalveluissa työskentelee kolme taloussihteeriä. Tehtävien sisällöt vastaavat tällaisia 
epävirallisia kuvauksia: pääkirjanpitäjä, myyntireskontran hoitaja/kirjanpitäjä ja ostores-
kontran hoitaja. Mahdollinen eläköityminen on näköpiirissä joidenkin vuosien kuluttua, ja 
potentiaalisesti hyödynnettävissä kustannussäästönä, mikäli taloushallinnon digitalisaatio 
ja automatisaatio ovat edenneet myös Säkylässä. Tällä hetkellä ei ole edellytyksiä vähen-
tää henkilöstöä talouspalveluista. Tulevaisuuden henkilöstötarve kytkeytyy myös sote-val-
misteluun.  

Palkkahallinto 

Palkkahallinnossa työskentelee kolme palkkasihteeriä. Tehtävät on jaettu karkeasti siten, 
että TK-henkilöstö on yhdellä, sosiaali- ja opetushenkilöstö toisella ja tekninen ja koko kun-
nan hallintohenkilöstö sekä muita yksittäisiä palkansaajaryhmiä on kolmannella palkkasih-
teerillä. Yhden palkkasihteerin eläköityminen tullee eteen lähivuosina. Tavoitteena on hoi-
taa palkkahallinto sen jälkeen kahden palkkasihteerin työnä mahdollisesti hyödyntäen äly-
teknologiaa. Vielä tätä enemmän tulevaisuuden henkilöstötarve kytkeytyy myös sote-val-
misteluun.  

IT-palvelut 

IT-palveluissa työskentelee kaksi IT-asiantuntijaa. Menoleikkausten tappioksi on todettava, 
että IT-palveluihin kohdistuu lähivuosina menojen kasvun painetta verrattuna aiempaan. 
Nouseva menokehitys perustuu esimerkiksi uusiin Microsoft-lisensseihin ja sen tukipalve-
luihin, joilla O365 hyödyt saadaan mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti käyttöön 
Säkylän kunnassa. Esimerkki tällaisesta lisäarvoa tuottavasta ominaisuudesta on Share-
point, johon tukeutuen on rakennettu kesällä 2020 Säkylän kunnan intranet-sivustoa. Val-
mistelutyöstä ei ole aiheutunut varsinaista lisäkustannusta.  
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IT-palveluiden henkilöstön tilanne on stabiili ja näyttäytyy sellaisena myös lähivuosina. 
Mahdollisen maakuntasoten toteutumisen jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.  

Vaalit 

Yleisten vaalien menot kirjataan talouden ja hallinnon toimialalle. Kuluvana vuonna ei ole 

ollut vaaleja, mutta vuonna 2021 on vuorossa kuntavaalit. Tämän jälkeen seuraavat vaalit 

ovat eduskuntavaalit vuonna 2023. Vuodelle 2021 varattaneen vaaleihin noin 16.500 eu-

roa.  

Talous- ja hallintojohtajan erityiseen tehtäväkenttään kuuluvat asiat 

Säkylän kunnassa on kuntien keskitasoa suuremmat sairauspoissaolot. Työhyvinvoinnin ja 
työssä viihtymisen tukeminen esimiesten taitojen vahvistamisella ovat osoitus työnantajan 
sitoutumisesta laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen henkilöstöpolitiikkaan. Sairaus-
poissaolokäytäntöjen selkiyttäminen, ja tehokas sekä tuloksekas varhaisen tuen mallin 
käyttö edistävät positiivista kehitystä työntekijöiden työterveyshaasteisiin ja sitä kautta sai-
rauspoissaolojen määriin sekä henkilöstömenoihin. Varhainen puuttuminen, esimiesten tu-
keminen ja koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä käytännön taitojen vahvistaminen 
ovat sitä, mitä talous- ja hallintojohtaja voi aktiivisesti tehdä henkilöstöpoliittisina toimenpi-
teinä. Lisäksi talous- ja hallintojohtaja osallistuu yhdessä esimiesten kanssa haastaviin 
neuvotteluihin työntekijän kanssa.  

Työhyvinvoinnin edistämiseksi on perusteltua valmistella konkreettisia toimenpiteitä, joilla 
tuetaan ja vahvistetaan Säkylän kunnan työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtymistä. 
Tehokkaalla ja oikea-aikaisella tuella esimiesten on mahdollista vaikuttaa työntekijän työ-
terveyteen sekä saavuttaa huomattavaa menojen vähenemää henkilöstökuluissa niiden 
nykytasoon verrattuna. Terveystalon asiantuntija on esittänyt näkemyksenään, että meno-
jen voidaan arvioida vähenevän noin 300.000 euroa kuluvan vuoden tasoon verrattuna.  

Sairauspoissaoloihin puuttuminen tapahtuu kolmen eri työskentelyotteen kautta: 

1. Lyhyisiin sairauspoissaoloihin puututaan siten, että varhaisen tuen malli otetaan te-
hokäyttöön, esimiehet koulutetaan puheeksi otto -keskustelujen pitämiseen, ediste-
tään työhön sitoutumisen kulttuuria.

2. Keskipitkiin sairauslomiin puututaan heti siten, että esimies on aktiivisesti yhtey-
dessä työntekijään, tukee tämän työhön paluuta sekä muokkaa tarvittaessa ja mah-
dollisuuksien mukaan työtehtäviä kulloinkin kyseessä olevaan tilanteeseen sopi-
viksi.

3. Pitkiin sairauslomiin haetaan aktiivisesti ratkaisuja yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa työhön paluun tukemiseksi. Mahdollisia ratkaisuja tällaisiin tilanteisiin ovat
KEVAn tukemat työkokeilut ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Esimiestaitojen vahvistaminen on mukana siksi, että tasapuolinen ja aktiivinen esimieheys 
parantaa työntekijän työelämän laatua, tukee työssä viihtymistä ja työhön sitoutumista, lo-
jaaliutta sekä työn tuottavuutta ja taloudellista henkilöstöpolitiikkaa. Esimiesten ammattitai-
don syventäminen työnjohdon velvollisuuksista ja oikeuksista, tehokas puuttuminen mah-
dollisiin epäkohtiin voivat tuoda suoraa kustannussäästöä ja työn laadun paranemista. 
Laadukkaasta esimieheydestä hyötyvät virka- ja työsuhteen molemmat osapuolet! 
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Esimiestaitojen lisäksi kunnan koko organisaatio hyötyy vahvoista työyhteisötaidoista. Työ-
yhteisötaidoilla tarkoitetaan muiden kuin esimiestehtävissä toimivien henkilöiden kykyä 
osallistua organisaation toimintaan omasta työtehtävästään käsin, osallistua työyhteisön 
jäsenenä sovittuihin tai määrättyihin prosesseihin, osallistua toiminnan kehittämiseen ra-
kentavasti ja sitoutuneesti. Keskeistä työyhteisötaidoissa on myös kyky ottaa vastaan ja 
antaa palautetta.  

Sovituista tai esimiehen osoittamista tehtävistä kiinni pitäminen on olennainen menestyste-
kijä mille tahansa organisaatiolle. Oman perustehtävän suorittaminen laadukkaasti ja teho-
kas työajan käyttö vahvistavat koko työyhteisön toiminnan laatua. Uskon, että näiden taito-
jen tukeminen edistää kustannustehokkaiden palveluiden tuottamista, työntekijöiden työhy-
vinvointia ja positiivista työnantajakuvaa.  

Lopuksi 

Talouden ja hallinnon toimialalla on useita menoeriä, joihin ei ole toimialajohtajan toimen-
piteillä käytännössä mahdollisuuksia vaikuttaa lainkaan. Esimerkkejä tällaisista menoista 
ovat yllä mainittujen vaalien lisäksi: yhteisöjen jäsenyydet (Kuntaliitto ja Satakuntaliitto), 
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen menot sekä kunnallisverotus. Pelkästään näistä 
muodostuu reilut puoli miljoonaa euroa toimialan 1,9 miljoonan euron toimintakatteesta.  

Valitettavasti näköpiirissä on menojen kasvua välttämättömien ohjelmistojen päivitysten 
sekä muiden IT-uudistusten myötä. Asianhallintaohjelmasta loppuu tuki vuoden 2021 jäl-
keen ja esimerkiksi työsuojeluilmoitusten sähköistämiselle on tarvetta. Yhteiskunnan digi-
talisoituminen näyttäytyy talouden ja hallinnon toimialalla konkreettisina kustannuksina. 

Kunnanhallituksen valmisteluohje 5 %:n vähennyksestä toimialan toimintakatteesta pyri-
tään saavuttaa niistä menoista, joihin oman toimialan piirissä voidaan vaikuttaa.  

Talouden ja hallinnon toimialan merkittävin menoja vähentävä vaikutus on tukea 
koko kunnan henkilöstön työhyvinvointia entistä vahvemmalla otteella sekä osal-
taan edistää muiden toimialojen esimiesten työkykyjohtamista.  



SÄKYLÄN 11.9.2020 

KUNTA 

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 

Osa 2 Sosiaali- ja terveys -toimiala 

Valmistelija: vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja Heli Salo-Kivinen 

(7.9.2020 alkaen vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen) 
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Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvät ehdotukset sosiaali- ja terveystoi-

mialalla 

Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa tavoitteena on 5 %:n toimintakatteen vähennys vuodelle 2020 hy-
väksytystä talousarviosta. Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menojen leikkauk-
siin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa (KH §139/31.8.2020). 

Henkilöstömenot talousarviossa 2019 olivat 9.430.682 euroa ja siitä 5 % merkitsisi 471.534 euron vähennys-
tarvetta. Henkilöstön palkkamenot lasketaan jatkossa 1,35 %:a elokuun toteutuneista palkoista KVTES:n ja 
LS:n sopimusten mukaan. Joidenkin ammattiryhmien palkkoja on korotettu 1.8.2020 alkaen. Tilanteeseen 
vaikuttavat myös palkkojen korotukset, yleisen kustannustason nousu, ostopalvelujen tarve jatkossa, asia-
kasmaksutuottojen väheneminen, koronatilanteen vaikutukset jne. 

Satakunnan ja STM:n maakuntaneuvotteluissa 22.1.2020 nostettiin Satakunnan keskeisiksi kehittämistar-
peiksi palvelujen painopisteen siirtäminen avopalveluihin ja kevyempiin palvelumuotoihin, päihde- ja mie-
lenterveysongelmien ehkäisy ja palvelujen kehittäminen sekä ikääntyneiden palveluiden kehittäminen. 

THL:n raporttiin perustuvan STM:n arvion mukaan Satakunnan palvelurakenne painottuu raskaampiin, kor-
jaaviin palveluihin, jolloin mm. erikoissairaanhoidon käyttö on runsasta. Lisäksi lastensuojelussa, sosiaali- ja 
vammaispalveluissa painottuvat ympärivuorokautisetpalvelut. Tämä kuvastaa perustasolla annettavien avo-
palvelujen ja kevyempien palvelumuotojen suurempaa tarvetta.  

Ehkäisevä päihdetyö ja päihdepalvelut ovat alimitoitettuja. Indikaattorien perusteella mielenterveyspalvelut 
ovat riittämättömiä, erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avopalvelut. Väestön kasau-
tuneet epäterveelliset elintavat kuvastavat vaikuttavien ennaltaehkäisevien palvelujen tarvetta. Iäkkäiden 
palveluissa on huomattavissa mm. henkilöstömäärän vähäisyys, hoitohenkilöstön käyttö avustavissa tehtä-
vissä sekä puutteet asiakas- ja hoitosuunnitelmien asiakaslähtöisyydessä. 

SATASOTE:n rakenneuudistuksen kehittämishankkeen tavoitteina on mm. 

- Turvata maakunnan asukkaille yhdenvertaiset, vaikuttavat ja saavutettavat sote -palvelut.
- Luoda edellytykset kustannusten hillitsemiselle palveluketjujen painopisteen siirtyessä
ennaltaehkäisevään ja varhaisen vaiheen tukeen.

- Vahvistaa maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita, resursseja ja
käytäntöjä.

- Mahdollistaa satakuntalaisille perinteisten palveluiden rinnalla oma- ja etähoito sekä sähköinen
asiointi sote -palveluissa.

- Ottaa käyttöön Kanta.fi –palveluja ja kehittää yhtenäistä kirjaamista.
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Tehtäväalue Terveydenhuolto 35 

Avoterveydenhuollon palvelut 

Toimipiste Vakanssien vä-
hentämisen 
mahdollisuus 

Muu säästö-
kohde 

Muuta huomi-
oitavaa 

Säästö/€/v Yhteensä 

Lääkärin- 
vastaanotto 
3530 

Apulaisylilääkärin 
kokoaikainen 
virka, 
0.25 lääkärin virka 
(0,50 ikääntyvien 
palveluissa ja 0,25  
vastaanotolla, vä-
hennys 0,25 koko-
aikaisen työajasta) 
sekä 
mahdollisesti yksi 
eläköityvä vas-
taanottohoitaja 

Kepolan vastaan-
oton lopullinen 
sulkeminen (ei 
enää vyörytetä, 
kun jää pois käy-
töstä, säästö n. 40 
%) 

Ap.ylilääkäri 
n. 114.113 € 

Lääkäri (0.25) 
n. 22.012 € 

Kepolan sulkemi-
nen n. 20.000 € 

Hoitajan eläköity-
minen 
n. 32.159 € 

Lääkärit  
136.125 € 
ja Kepolan ta:n 
sulkeminen 
=156.125 € 
+ mahdollinen 
hoitajan eläköity-
minen 
=188.284 € 

Laboratorio 
3535 

Laboratoriotoimin-
nan siirtämisen 
suunnittelu ja ar-
viointi SataDiagiin  

Kuvantaminen Tuntikehyksen 
mahdollinen vä-
hentäminen; vas-
taamaan tarpeita 
(SataDiag) 

Neuvolat 
3532 

- - - - - 

Fysioterapia 
3537 

Yhden fysiotera-
peutin vakanssin 
osa-aikaistaminen 
tilapäisesti 

Tulee kyseeseen 
vain, jos lääkäri-
vakanssit eivät ole 
täynnä. Fysiotera-
piaan tulevien lä-
hetteiden määrä 
vähenee silloin ja 
aikoja jää hyödyn-
tämättä. 

n. 20.000 n. 20.000 

Mielentervey-
den työryhmä 
3531 

- - - - - 

Koulu- ja opis-
kelutervey-
denhuolto 
3533 

- - - - - 

Suun tervey-
denhuolto 

- - - - - 

Kaikki yh-
teensä 

Lääkärit ja Kepolan 
terveysaseman 
sulkeminen, 
yhteensä 
156.125€ 

Jos mukana on 
myös hoitaja ja fy-
sioterapeutti 
yhteensä 
208.284 € 
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Lääkärinvastaanotto kp 3530, perustelut 

Tavoitteena on Satasoten hankkeessa mahdollistaa satakuntalaisille perinteisten palveluiden rinnalla oma- 

ja etähoito sekä sähköinen asiointi sote -palveluissa.  

Talousarvioon vuodelle 2020 on budjetoitu 1 ylilääkärin, 1 apulaisylilääkärin ja 5 terveyskeskuslääkärin va-

kanssia (7 virkaa). Apulaisylilääkärin vakanssia ei täytetä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Ylilääkäri olisi jatkossa 

kliiniseen työhön osallistuva.  

Lääkärin vakanssin vähentäminen 0.25 terveyskeskuslääkärin viralla on perusteltua toiminnan muutoksella. 

Palvelua toteutetaan puhelinpalveluna, konsultoimalla etähoidolla. Sairaanhoitaja pystyy puhelinpalveluna 

konsultoimaan lääkäriä nopeasti. Käypähoitosuosituksia noudatetaan enenevässä määrin, mikä on vaikutta-

nut mm. kontrollikäyntien harvenemiseen (esim. RR -kontrollien). Kontrollivälejä voidaan pidentää ja lisätä 

omahoidon ohjausta esim. tilanteessa, jossa henkilöllä on mahdollisuus sairastua diabetekseen. Reseptien 

uusinta tapahtuu paljolti Kannan kautta, mikä on helpottanut reseptiliikenneruuhkaa. 

Kepolan lääkärinvastaanoton sulkeminen on ollut jo tämän syyskauden tavoite. Osa-aikaisen lääkärin palk-

kaaminen lääkärin vajaustilanteessa aiheutti Kepolan lääkärinvastaanoton tilapäisen aukiolon ma-ke 

(tällä hetkellä 30.9.2020 asti).  

Lääkäriresurssia supistetaan ikääntyvien palvelujen alueella 0,25 lääkäriä ja tuo osuus siirtyy lääkärinvas-

taanoton käyttöön. Vastaanotolle jäisi 4,25 lääkäriä ja ikääntyvien alueelle 0.50, yhteensä 4.75 lääkäriä.  

Jos yksi vastaanottohoitaja eläköityy vuoden 2021 aikana, vakanssia ei täytetä. Eläkeiän täytyttyä on kuiten-

kin mahdollista jatkaa työuraa eikä eläkkeelle jääminen ole tiedossa tässä vaiheessa. 

Laboratorio kp 3535, perustelut 

Laboratoriotoiminnan osalta voidaan käydä keskustelua ja arviointia sen siirtämisestä osaksi SataDiagin toi-

mintaa. Säkylä on ainoa terveyskeskus Satakunnassa, jossa laboratoriotoiminta Satakunnassa on omana toi-

mintana. Ongelmana on pienen yksikön haavoittuvuus esim. pätevien sijaisten saanti. Kustannusten osalta ei 

välttämättä tule merkittävää säästöä, mutta sijaismäärärahoja ei tarvita eikä kalliiden laitteiden uusimisia 

huoltosopimuksineen. Tarvikekustannuksista saattanee tulla säästöä. 

Hyötyinä laboratorion siirrolle voisivat olla: 

- asiakaspalvelu; asiakkaan olisi mahdollista asioida missä tahansa SataDiagin näytteenottopisteessä
- laboratorion laatu ja yhdenmukaiset toimintaperiaatteet
- henkilökunnan riittävyys, henkilökunnan työkierto
- laitteet SataDiagilta, vanhojen laitteiden lunastus, pikalaitteita jäisi terveyskeskukseen
- tilavuokra kunnalle

Jos laboratoriotoiminta olisi SataDiagin toimintaa, jatkossa maksetaan vain laboratorion palvelusta. Tosin 

kokemuksien mukaan talouteen ei tule tästä merkittävää muutosta. Säästöä syntyisi esimerkiksi lähiesimie-

hen työajassa.  

Fysioterapia kp 3537, perustelut 

Fysioterapiassa lääkärivajauksen vuoksi on ollut vapaita aikoja, kun ei ole ollut riittävästi lääkäreitä lähettei-

den tekijöinä. Jos tilanne jatkuu, on mahdollista miettiä toisen fysioterapeutin vakanssin tilapäistä osa-aikais-

tamista, kunnes lääkärimitoitus on tavoitteen mukainen. 
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Psykologipalvelu kp 3531, perustelut 

Terveyskeskuksessa on ollut oma kokoaikainen terveyskeskuspsykologi. Psykologipalvelu hankitaan tällä het-

kellä ostopalveluna Terveystalo Oy:ltä. Palvelua tarjotaan sopimuksen mukaan 2 pvää/kk läsnä olevana ja 2 

pvää/kk etätyönä. Palvelun tuntihinta on 115€/h sisältäen matkakulut, kaikki tarjouksen palvelut. Esimerk-

keinä alle kouluikäisen kognitiiviseen tutkimukseen kuluu aikaa 3-5 x 30-60 min ja tunnepuolen tutkimukseen 

3-5 x 30-60 min. Muuhun lakisääteisen palvelun toteutumiseen jää hyvin vähän aikaa esim. lukion opiskeli-

joiden tarpeisiin.

Perheneuvonnasta puuttuu psykologi työparina. Perheneuvonnassa perheneuvoja tarvitsee työparikseen 

psykologin sosiaalihuoltolain 26 §:n mukaan. On vaikeaa pitää hyvistä työntekijöistä kiinni, jos oleellinen työ-

pari puuttuu. 

Psykologin työpanosta tarvitaan myös sekä varhaiskasvatuksessa, mielenterveystyössä että lukiossa. 

Oppilashuoltolain 15 §:n mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti 

opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen 

jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestet-

tävä samana tai seuraavana työpäivänä. 

Neuvolatoiminta ja puheterapiapalvelu kp 3532, perustelut 

Neuvolan toiminnassa tulee painottaa terveyden edistämistyötä. Se on osana myös Satakunnan sote-hank-
keen tavoitteita.  

Kepolan neuvola on suljettu ja vakanssi on ollut täyttämättä.  Terveydenhoitajan vakansseista kaksi on täyt-

tämättä, joista toisen vakanssin täyttämisen tarvetta voidaan arvioida. Painopisteen pitäisi siirtyä ennalta-

ehkäisevään ja varhaisen vaiheen tukeen.  

Puheterapiapalvelu on lakisääteinen palvelu. Tällä hetkellä palvelua hankitaan ostopalveluna yksityisiltä 
palveluntuottajilta. Palvelun saatavuus on vaikeaa ja jonoja syntyy. Hoitotakuu vaikuttaa myös puhetera-
pian jonojen seurantaan. Kaikki vanhemmat eivät pysty lastaan kuljettamaan muualle puheterapiaan esim. 
työn tai vähävaraisuuden vuoksi. Ohessa on yhden yksityisen käyttämämme puheterapeutin hinnasto: 

45 min vastaanottokäynti 128 €, 60 min vastaanottokäynti 170,50 €. Päiväkoti-, koulu- ja kotikäynnit pro-

sentuaalisilla kotikäyntilisillä, jotka lasketaan ylläolevista vastaanottokäyntien hinnoista: 

1-35 km +50 %
36-70 km +70 %
71-100 km +100 %
100 km:n ylittävät kilometrit laskutetaan kilometrikorvauksella, 0,43 €/km.

Tästä voi laskea esim. 8 tunnin työpäivän kustannukset 45 minuutin vastaanottokäynnillä. Päivän hinnaksi 
tulee n. 1536 €/pvä.  
Terveyskeskuksessa on ollut oma puheterapeutti. Kokoaikaisen oman puheterapeutin hankinta olisi varmasti 

edullisempi vaihtoehto, kaikki tarvittavat työvälineet ja kalusteet ovat edelleen olemassa. Mittavia hankin-

toja ei tarvitse tehdä. Tämä on myös kuntoutustyöryhmän toivomus. Jos työaikaa jäisi, voisi sitä myydä esim. 

Euraan, jossa puheterapeuttia on pitkään haettu. Huittisissa ja Keski-Satakunnassa on omat. 

Teaviisari kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä. Se tukee kuntien, koulujen ja alu-
eellisten toimijoiden terveyden edistämisen toiminnan suunnittelua ja johtamista. Kuntakohtaiset tiedot päi-
vitetään kaksi kertaa vuodessa. Näiden tietojen pohjalta Aluehallintovirastot tarkastelevat kuntien terveyden 
edistämisen toimintaa ja resursseja ja pyytävät tarvittaessa lisäselvityksiä. 
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Mielenterveystyöryhmä kp 3531, perustelut 

Ehkäisevä päihdetyö ja päihdepalvelut ovat Satakunnassa alimitoitettuja. Indikaattorien perusteella mielen-

terveyspalvelut ovat riittämättömiä, erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avopalvelut. 

Mielenterveystyössä tarvitaan kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa, joista toinen tekee päihdesairaanhoitajan 

työtä ja ohjaa kuntouttavan työtoiminnan ryhmää ja toinen hoitaa korvaushoitoasiakkaita ja muuta aikuisten 

mielenterveystyötä. Lisäksi on tarvittu työpäivän verran koulupsyykkarin työpanosta kuntouttavassa toimin-

nassa mukana olevan sairaanhoitajan tukena. Mielenterveystyössä ei ole säästämisen mahdollisuuksia, 

mutta toimintaa voidaan tehostaa ja kehittää. Psykologipalvelua tarvitaan myös yhteistyöhön ja konsultaati-

oon mielenterveyden työryhmän kanssa. Päihde- ja mielenterveyslääkärin palvelun ostetaan ADDIKTUM 

Oy:ltä yhtenä päivänä kuukaudessa noin 8 h kerrallaan. 

Tehtäväalue Sosiaali- ja perhepalvelut 33 ja vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 34 

Satakunnan palvelurakenne painottuu raskaampiin, korjaaviin palveluihin, jolloin mm. erikoissairaanhoidon 

käyttö on runsasta sekä lastensuojelussa, sosiaali- ja vammaispalveluissa painottuvat ympärivuorokautiset-

palvelut. Tämä kuvastaa perustasolla annettavien avopalvelujen ja kevyempien palvelumuotojen suurem-

paa tarvetta. 

Sosiaalityö, perustelut 

Osalle sosiaalipalveluiden henkilöstöstä tuli palkkoihin kunnanhallituksen päätöksellä 1.8.2020 alkaen koro-

tukset tehtäväkohtaisiin palkkoihin (sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijät, vastaava sairaanhoitaja ja toi-

mintakeskuksen esimies). Perusteina on rekrytoinnin helpottaminen ja henkilöstön sitouttaminen. 

Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoidon vuorokausihinta on tällä hetkellä 257 - 948 €/vrk ja sijoitettuna 

on yhteensä 23 lasta.  Kulukorvaukset vaihtelevat, mikäli ostetaan muitakin palveluja, tukipalveluja ym. Per-

hesijoituksessa on yhteensä kahdeksan lasta. Perhehoidon hoitopalkkioista ja kulukorvauksista on oma hin-

nastonsa. Jälkihuollossa on muutama asiakas. 

Asiakaspalvelujen ostot perhetyön ja ennalta ehkäisevän työn osalta ovat vähentyneet, koska palveluja on 

pystytty tuottamana omana toimintana. Tällä hetkellä on sosiaalityöntekijän työpanosta ostettu ostopalve-

luna (kaksi 50 %:sta osa-aikaista sosiaalityöntekijää, jotka ovat kuntaan virkamääräyksellä). Ostopalvelua on 

mahdollista käyttää vain hakuprosessin ajan. Kahden sosiaalityöntekijän haku on meneillään. 

Toimintakeskuksen osalta toiminta on vedetty niin tiukaksi kuin mahdollista kuten asumisyksikkö Sinisiiven-

kin osalta. Vammaispalveluista ja kehitysvammahuollosta ei ole mahdollista säästää. Kuljetuspalvelut on juuri 

kilpailutettu. 

Sosiaalityön palveluista on hyvin vaikeaa säästää. Palvelut ovat lakisääteisiä ja omana toimintana tuotetut 

palvelut hillitsevät kuitenkin kustannusten nousua. 
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Tehtäväalue Ikääntyvien palvelut 32 

Satakunnan keskeisiksi kehittämistarpeiksi palvelujen painopisteen siirtäminen avopalveluihin ja kevyempiin 
palvelumuotoihin ja ikääntyneiden palveluiden kehittäminen. 

Toimipiste Vakanssien vä-
hentämisen 
mahdollisuus 

Muu säästö-
kohde 

Muuta huomi-
oitavaa 

Säästö/€/v Yhteensä 

Kotihoito 
3220 

Irtisanoutuneen lä-
hihoitajan vakanssi 
täyttämättä jättä-
minen 

Kilometrikorvauk-
set 

Täyttö sisäisin siir-
roin 

Selvitetään lea-
sing-autojen han-
kinnasta mahdolli-
sesti tuleva kus-
tannussäästö 

n. 30.000 € n. 30.000 € 

Vanhusten asu-
mispalvelut 
3212 

Vähennetään asu-
mispalvelujen 
käyttöä kotihoitoa 
tehostaen ja inter-
vallihoidon tuella 
sekä hyödyntä-
mällä seudullista 
perhehoitoa 

200.000 € 200.000 € 

Terveyskeskus- 
sairaala 
3550 

2  
hoitajan vähentä-
minen, 
lääkärin työpanok-
sen vähentäminen 
25 %:lla 

Laitospaikkojen 
vähentäminen 
18 -> 15 

Trinitas -palvelun 
ostamisen laajuu-
den arviointi ja sen 
puolittaminen (po-
tilasmäärä vähe-
nee) 

Hoitajat  
n. 70.000 € 

Lääkäri  
n. 22.012 € 
(Tämä on huomi-
oitu vastaanoton 
yhteydessä) 

Trinitas  
n. 10.000 € 

Hoitajavähennys ja 
Trinitaksen käytön 
vähennys 80.000 € 

Kotisairaala 
3538 

- - Jos henkilöstö on 
tavoitettavissa 
24/7, ei ole vähen-
tämisen mahdolli-
suutta. 

Turvapuhelimen 
kilpailutus mahdol-
lista, 
Vivagon ylläpito 
kallista 

- - 

Palvelukodit 
3214 

4,5 lähihoitajan vä-
hentäminen 

Suvannon siirto Sä-
kylään (kuvattu 
tekstissä tarkem-
min) 

Vanhustenkotiyh-
distyksen 
käytöstä säästyvä 
kustannus (vuokra, 
vesi, sähkö), 
asiakasmaksujen 
tuotto pienenee 
samalla 

Hoitajat 185.000 € 185.00 € 

Kaikki yhteensä 515.000 € 
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Kotihoito kp 3220, perustelut: 

1.6.2020 irtisanoutuneen lähihoitajan toimi jätetään täyttämättä, joka tarkoittaa vuodelle 2021 n. 30.000 € 
säästöä ja vuodelle 2020 n. 20.000 € säästöä. Kyseinen toimi täytetään sisäisten siirtojen avulla toimintaa 
tehostamalla (50 % sijaisomaishoitaja + 50 % päivätoiminnanohjaaja). 

Kotihoidon matkakorvauksiin kuluu vuodessa n. 100.000 euroa. Esimerkiksi Kokemäellä on käytössä neljä 
leasing-autoa kotihoidossa. Kustannus vuosittain oli n. 90.000. Autot on hankittu Arval Oy:n ja Hanselin 
kautta puitesopimuksella. Yritys seuraa kilometrejä väärinkäytösten välttämiseksi. Sopimus sisältää bensat, 
huollot ym. Hoitajilla on käytössä bensakortti. Kokemäellä on laskettu leasing-autojen tuovan 20.000 € kus-
tannussäästöt vuodessa. 

Tukipalvelut kp 3221, perustelut: 

Kohta 3099 muut korvaukset valtiolta on nyt 177.888 €, mutta osa käyttämättä jääneestä rahasta joudu-
taan palauttamaan takaisin, mikäli sitä ei käytetä. 

Vanhusten asumispalvelut kp 3212, perustelut: 

Kohtiin 4303 (400.000 €) +4733 (2.100.000 €) on budjetoitu v. 2020 2.500.000 € ja tämän hetken toteuman 
mukaan tästä summasta voidaan ensi vuotta ajatellen karsia 200.000€. Tällä tarkoitetaan yksityisiä palvelu-
koteja sekä palveluseteliasumista. 

Pitkäaikaispaikkoja on saatu vähenemään kotihoitoa tehostaen sekä tarjoten intervallia siitä hyötyville. 
Tosin korona voi jonkin verran vaikuttaa laskevasti tähän summaan, sillä emme ole ostaneet intervallihoitoa 
juurikaan yksityisiltä. 

Alueelliseen perhehoitoon liittyminen vaikuttaa kustannuksiin myös alentavasti. 

Terveyskeskussairaala kp 3550, perustelut: 

Ajalla 1.1-24.8.20 on sairaalan käyttöprosentti ollut 70 % (ajalla 1.1-31.5.2020 se oli 61 %), mikä tarkoittaa, 
että laitospaikkoja on ollut käytössä keskimäärin 11-12,6 ja tästä syystä kuluvan vuoden talousarvioon suun-
nitellut asiakasmaksut eivät tule toteutumaan, vaan jäävät 45.000 € miinukselle, mikäli tämä sama suuntaus 
jatkuu. 

Laitospaikkoja vähennetään 18->15, jolloin kahden hoitajan työpanos voidaan vähentää. Kahden lähihoitajan 
työpanos vuodessa tarkoittaa n.70.000 € säästöä ja nämä vähennykset voidaan tehdä luonnollisin poistumin 
ilman irtisanomisia. 

Nykyhetkellä lääkärin työpanos on 75 % hänen työajastaan, 15 potilaalla se on liikaa, joten 50 % työpanos 
riittänee. Tämä 25% vähennys lääkärin työajasta tarkoittaa terveyskeskussairaalaan n.  22.012 € säästöä. Lää-
kärin työaikaa voidaan siirtää lääkärinvastaanotolle esim. neuvolalääkärityöhön.  

Pohdittavaksi tulee, että onko Trinitas -palvelun ostaminen nykyisellä määrällä tarpeellista. Vuositasolla pal-
velun kustannus on n. 25.000€, mikäli palvelu halutaan säilyttää sellaisenaan. Mahdollisesti käytetyn ajan 
voisi puolittaa ja näin säästöä syntyisi 10.000 €. 
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Kotisairaala kp 3538, perustelut: 

Henkilökuntaa on 5,5 sairaanhoitajaa. Mikäli työajan tavoite on 24/7, ei henkilöstöä voida vähentää. Voi-
daan pohtia, haluaako kunta jatkossakin tarjota kotisairaalan palveluja myös öisin. 

Turvapuhelinpalvelun mahdollisella kilpailuttamisella voidaan tavoitella säästöjä. 

Palveluasumisyksiköt Poukama, Suvanto ja Valkama kp 3214, perustelut: 

Kuluvan vuoden sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset ylittyvät runsaasti, sairauspäiviä on ollut niin paljon ja 
muutama pitkäkin poissaolo tuo kustannuksia. 

Sijaismäärärahat ylittyvät, vaikka koko korona-aikana on menty vähemmällä henkilöstöllä (ei intervalleja 
juurikaan käytössä) 

Henkilökuntamitoitus on niin alhainen, että lähes joka poissaoloon on oltava sijainen. 

Poukama ja Valkama sijaitsevat Välskärintie 5 ja niissä on yhteensä 16 + 14 paikkaa (24 pysyvää ja 6 interval-
lipaikkaa) ja yhteensä näissä on 18 hoitajaa. Suvanto sijaitsee Köyliön Kepolassa ja siellä on 11 pysyväispaik-
kaa ja 2 intervallipaikkaa palvelukeskuksen puolella ja siellä on 7,5-8,5 hoitajaa riippuen, onko intervalliasiak-
kaita. 

Poukama ja Valkama sijaitsevat kunnan kiinteistössä ja Suvanto on vuokrattu Köyliön vanhustenkotiyhdis-
tykseltä (1.3.2019-28.2.2022) ja vuokra on nyt 4695 €/kk = 56340 €/vuosi ja lisäksi vesi (n. 3000 €/vuosi) ja 
sähkö (n. 3500 € vuosi). 

Vuokrasopimuksessa on irtisanomisehto: sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa 
olevalla taholla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuosien 2021-2022 aikana päättymään kahdentoista kuu-
kauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. 

Terveyskeskussairaalassa on 9 yhden hengen huonetta, joista kolme on eristyshuoneita ja 13 kahden hen-
gen huonetta, joista paikkojen vähennyksen jälkeen jäisi käytettäväksi enää 15 (+lisäpaikat?). 

Terveyskeskussairaala on vuonna 2009 valmistunut ja erittäin hyväkuntoinen sairaala, jonka tilat jäisivät 
mahdolliset erittäin vähälle käytölle. 

Terveyskeskussairaalassa olisi siis 15 potilaspaikkaa ja hoitajia 7 sairaanhoitajaa, 3 lähihoitajaa ja 1 vara-hen-
kilösairaanhoitaja ja 30 % varahenkilölähihoitajaa ja miehitys olisi 3 aamussa, 2 illassa ja 2 yössä. Mitoitus 
olisi 0,66. 

Suvannossa on 11 pysyväispaikkaa ja 7.5 hoitajaa. Näistä on 2 aamussa, 2 illassa ja 1 yössä. Mitoitus on 0,68. 

Ehdotus: 

Suvannon toiminta lopetetaan ja siirretään Suvannosta kuusi asukasta pitkäaikaispaikalle Valkamaan. Loput 
viisi Suvannon asukasta sijoitetaan tilapäisesti yksityisiin palvelukoteihin/perhehoitoon ja paikkojen vapau-
tumisen kautta tarjottaisiin mahdollisuus siirtyä takaisin kunnan palveluasumisiin (Poukama ja Valkama).  

Valkamasta lopetetaan kuusi intervallipaikkaa ja intervallipaikat siirtyvät terveyskeskussairaalan tiloihin, sa-
moin palveluasumisen henkilöstöstä kolmen hoitajan työpanos ja palkkakustannukset.  
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Palveluasumisyksiköstä jää neljän ja puolen hoitajan palkkakustannukset säästöön ja henkilökunnan poistot 
tapahtuvat luonnollisen poistuman kautta, ketään ei irtisanota. 

Säästö: 

- 4,5 lähihoitajan palkkasäästöt: 140000 €+erilliskorvauksista n.30000 €+sijaiskustannuksista n. 15000 €=
185000 €

- Suvannon vuokra Köyliön vanhustenkotiyhdistykselle on tällä hetkellä 4695 €/kk=56340 € ja tähän lisä-
tään vesi n.3000 €/vuosi ja Sähkö n. 3500 €/vuosi= 62840 €

- Säästöjen summaa laskee tosin se, että samalla kun pysyväispaikkoja alennetaan 5 paikalla, jää myös
maksutuotot niistä toteutumatta.

- 5 paikan asiakasmaksut ovat: n.180000 €/43x38=21000 €+ateriamyynti
150000 €/35x30=20000 €+vuokratuotot 61500 €/35*30=n.9000 €= 50000 €

Tämä vaikuttanee myös tilanteeseen: 
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Teknisen lautakunnan säästötoimia vuoden. 2021 talousarvioon 

Kunnanhallitus asetti 5 %:n toimintakatteen vähennyksen vuodelle 2020 hyväksytystä talousarviosta. 

Vuodelle 2020 hyväksytyssä talousarviossa teknisen lautakunnan toimintakate on -1 130 103 €. 

Teknisen lautakunnan toimintakatteen vähennystarve on noin 56 500 euroa 

Vähennykset euroina v. 2021: 

- Kunnanviraston ja Nuorisotalon myynnistä aiheutuva käyttökustannusten 48 500 € 

poistuminen (samalla poistuvat tulevaisuuden investointitarpeet)

- Korotetaan viemärilaitoksen liittymismaksukerrointa noin 20 %   8 000 € 

(viemärilaitoksen liittymismaksu on Säkylässä edullisempi, kuin

vesilaitoksen liittymismaksu vaikka viemäriverkostot ovat kalliimpia

toteuttaa)

Yhteensä: 56 500 € 

Teknisen lautakunnan toimintamenot tulevat nousemaan mm. kustannustason noususta ja infran 

laajentumisesta johtuen. Sitä varten joudutaan tavoitteeseen pääsemiseksi toteuttamaan muitakin 

säästökeinoja esim.: 

- Osa kaava-alueiden puistoalueista jätetään kokonaan hoitamatta

- poistetaan Keltasiiven, Lallin Lampaan, Ketjutekniikan ja Härkälän puutarhan veden käyttömaksujen

alennukset

- pyritään myymään, luovuttamaan tai purkamaan kunnalle tarpeettomat kiinteistöt

mahdollisimman nopealla aikataululla esim.

o Kepolan terveysaseman myynti n. 20 000 €/vuosi

o Korven museomylly (kosken kunnostamisvastuusta luovutaan)

o Kouluverkkoselvityksen perusteella tarpeettomaksi jäävät kiinteistöt

- kesällä 2020 eläkkeelle jääneen kiinteistönhuoltomiehen tilalle ei palkata uutta

- korotetaan veden kulutusmaksua tarvittaessa

Säästötoimia suunnitelmavuosina 2022 – 2023 

- edelleen myydään kunnalle tarpeettomaksi jääviä rakennuksia

- siivoushenkilöstöä vähennetään siivottavien alueiden vähentyessä

- annetaan haja-asutusalueiden katuvalaistuksia yksityisille tai puretaan, esim.:

o Sydänmaan koulun kohta

o Vuorenmaan vanha palstoitusalue

o Eskonkalliontie
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- lopetetaan palstoitusalueiden teiden ylläpito esim.:

o Pyhäjoen vanhat palstoitusalueet

o Vuorenmaan palstoitusalueet

o Yttilän Marttalan palstoitusalueet

- sammutetaan asuntoalueiden katuvalaistuksia tarvittaessa

- korotetaan venepaikkamaksuja tarvittaessa

- korotetaan kunnan autolämmityspaikkojen maksuja tarvittaessa

- korotetaan veden kulutusmaksua tarvittaessa
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ETELÄ-SATAKUNNAN 
YMPÄRISTÖTOIMISTO 

  Eura    Huittinen  Kokemäki   Säkylä  

ETELÄ-SATAKUNNAN Osoite Puhelin www.sakyla.fi/ymparisto 
YMPÄRISTÖTOIMISTO  Säkylän toimipiste   Huittisten toimipiste  02-83 281 Sähköposti 

Rantatie 268   Risto Rytin katu 36  etunimi.sukunimi@sakyla.fi 
27800 SÄKYLÄ 32700 HUITTINEN 

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 

Pyyntö talouden tasapainottamisehdotuksista 

Kunnanjohtaja on 6.8.2020 pyytänyt toimialajohtajilta ehdotuksia, joiden tavoitteena on vä-
hentää nettomenoja jokaisella toimialalla. 

Taustaa 

Kaavio. Ympäristölautakunnan maksu- ja myyntitulojen sekä kuntien maksuosuuksien ke-
hitys 

Talousarvioehdotus 2021 

Kunnanhallitus on edellyttänyt hallintokunnilta 5 %:n toimintakatteen vähenemää vuodelle 
2021 verrattuna v. 2020 talousarvioon. Ympäristölautakunnan talousarvioehdotuk-
sessa (25.8.2020) esitetään 4,1 %:n toimintakatteen vähenemää  
(-126.151 € → -120.980 €): 

Ympäristölautakunta 
TP 2019 TA 2020 TA 2021 

TS 2022 TS 2023 TS 2024 

Käyttötalous 1 000 e 1 000 e 1 000 e 

Toimintatulot 1 297 970 1280658 1332386 1325 1331 1337 

Toimintamenot -1 395 651 -1406809 -1453420 -1450 -1458 -1466

Toimintakate (netto) -97 681 -126 151 -120980 -125 -127 -129

Poistot ja arvonalentumiset -392 -294 -250 -10 -10 -10

Laskennalliset erät -91 738 -89290 -94680 -91 -93 -95

Yli-/alijäämä -207 746 -215735 -215910 -226 -230 -234

Kokonaiskustannukset -1 487 781 -1496393 -1548350 -1551 -1561 -1571
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ETELÄ-SATAKUNNAN Osoite   Puhelin Telefax www.sakyla.fi/ymparisto 
YMPÄRISTÖTOIMISTO  Säkylän toimipiste   Huittisten toimipiste  02-83 281 02-8328 316 Sähköposti 
Ympäristöterveydenhuolto Rantatie 268   Risto Rytin katu 36  etunimi.sukunimi@sakyla.fi 

27800 SÄKYLÄ 32700 HUITTINEN 

Muita keinoja tulojen lisäämiseksi ja menojen vähentämiseksi 

1) Kustannusten lisääntymistä vastaavat taksakorotukset neljään taksaan v. 2021.
Esim. 5 %:n korotukset. Viimeiset indeksitarkistukset on tehty helmikuussa v. 2019
ja tarkistukset olisivat siten v. 2021 taas ajankohtaisia. Tulovaikutus noin 15.000-
18.000 €/v. korotusten voimaantulosta eteenpäin. Tulolisäys jakaantuu yhteistyö-
kuntien hyödyksi suunnilleen seuraavasti:

Em. taksamuutoksilla toimintakatteen vähenemä olisi yhteensä noin 7 %:n luokkaa. 

2) Jos kysyntää on, Ympäristötoimiston palvelujen myynti muille kunnille. Edellyttää
usein henkilöstön lisäystä tai kustannuksia lisääviä henkilöstöratkaisuja. 15 vuoden
aikana tehtyjen useiden muutosten perusteella kokonaisvaikutus talouteen on kui-
tenkin lähes aina ollut positiivista.

3) Palvelu-/henkilöstörakenteen tarkastelu/muutokset. Edellyttää Etelä-Satakunnan
ympäristölautakunnan käsittelyä ennen mahdollisen valmistelun aloittamista. Seu-
raavien 3-4 vuoden aikana ei ympäristötoimistossa ole odotettavissa eläköitymi-
sestä aiheutuvaa ns. viranhaltijoiden luontaista poistumaa.

4) Ympäristötoimisto järjestää Euran ja Säkylän osalta löytöeläinpalvelut mutta ei Huit-
tisten ja Kokemäen puolesta. Yhtenäisyyden vuoksi, ja koska kyseessä ei ole viran-
omaistehtävä, tämä tehtävän siirto Ympäristötoimistolta Euran ja Säkylän muille toi-
mialoille olisi perusteltua ja vähentäisi Ympäristölautakunnan menoja. Euran ja Sä-
kylän löytöeläinpalvelujen kustannukset ovat yhteensä noin 16.000 €/v, josta Säky-
län osuus on noin 5.800 €/v. Siirto edellyttää kuntien välistä neuvottelua ja kuntien
yhteistä ympäristöhallintoa koskevan yhteistyösopimuksen muuttamista.

Säkylässä 3.9.2020 

Jukka Reko 
Ympäristöpäällikkö 

Tulolisäys/

menoväh.€ Eura Huittinen Kokemäki Säkylä

%-osuus nettomenoista 37 28 15 21

1) Taksakorotukset 16500 6105 4620 2475 3465

Hyöty/kunta, €

mailto:etunimi.sukunimi@sakyla.fi
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JOHDANTO 

 

Suomessa syntyvyys on laskenut jo usean vuoden ajan. Sama suuntaus on 

nähtävissä Satakunnassa ja Säkylässä. Säkylässä on syntynyt kolmena viime 

vuotena vain vähän päälle 40 lasta vuosittain, joten lapsille suunnattujen 

palvelujen järjestämisen laajuutta on arvioitava. Samaan aikaan ikääntyneiden 

osuus kuntalaisista kasvaa. Paineet kuntatalouden sopeuttamiseen 

muuttuneeseen tilanteeseen ovat merkittäviä. Säkylän kunnanhallitus on 

antanut kunnan eri toimialoille tehtäväksi selvittää mahdollisuudet palvelujen 

kehittämiseen ja tehostamiseen.  

 

Ikäluokkien pieneneminen vaikuttaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 

viiveellä myös lukiokoulutukseen osallistuvien määrään. Varhaiskasvatuksessa 

palvelutarpeen muutoksessa ei ole nähtävissä vielä muutostarpeita, sillä 

varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus ikäluokasta on ollut nouseva. Viime 

vuosina syntyvyyden lasku on kuitenkin ollut niin suurta, että vaikutukset myös 

varhaiskasvatuksen järjestämisen laajuuteen alkavat näkyä. Varhaiskasvatuksen 

piiriin tulevat lapset ovat viime aikoina olleet aiempaa nuorempia, jolloin hoidon 

järjestämiseen on tarvittu enemmän resursseja. Varhaiskasvatuslain muutos 

1.8.2020 palauttaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden nyt voimassa 

olevasta 20 tunnista/viikko kokoaikaiseksi. Samoin varhaiskasvatuksen 

henkilöstömitoitus yli kolmivuotiaiden osalta palautuu suhdelukuun yhden 

suhde seitsemään lapseen. Kuntaliiton laskelmien mukaan luvatuilla 

valtionosuuksien korotuksilla tulee katettua noin 5/12 täysistä kustannuksista. 

 

Perusopetukseen tultaessa ikäluokan koko vaikuttaa suoraan opetukseen 

tulevien määrään, jolloin tulee tarkastella opetuksen palveluverkon laajuutta. 

Mikäli jatketaan nykyisellä palvelurakenteella, yksikkökohtaiset kustannukset 

kasvavat ikäluokkien pienetessä. Nykyisen opetuksen laadun säilyttäminen 

ennallaan tulee haasteelliseksi erityisesti kunnan talouden 

tasapainottamistarpeen vuoksi. 

 

Lukiokoulutuksessa ikäluokkien pieneminen on jo näkynyt opiskelijamäärän 

laskuna. Edelleenkin perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyvien määrän 

vähetessä myös lukion aloittavien opiskelijoiden määrä vähenee edelleen. 

Oppivelvollisuuden ulottaminen 18 ikävuoteen saakka muuttaa toisen asteen 

opintojen kustannuksia siten, että oppivelvollisuuden ajan opiskelijoille myös 

toisen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi. Oppivelvollisuuden 

korottamisen määrittelevän lain valmistelu on vielä kesken, joten opiskelijoille 

maksuttoman koulutuksen kustannuksia kunnille on vaikea arvioida. 

Oppivelvollisuuden pidentäminen tuo kunnille lisätehtävän valvoa 

oppivelvollisuuden täyttämistä sekä järjestää nivelvaiheen koulutusta, jotta 

kaikki peruskoulun päättäneet saadaan toisen asteen koulutuksen piiriin. 

Opetusministeriön mukaan kustannukset korvataan kunnille täysimääräisinä, 

mutta Kuntaliiton laskelmien mukaan kuntien kustannukset eivät tule 

täysimääräisesti katettua. Vuonna 2021 lukion yksikköhintaan ollaan 

kohdistamassa leikkauksia Kuntaliiton viimeisimmän tiedon mukaan.  
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1. Hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen 

 

1.1 Nykytilan kuvaus 

 

Hallinnon ja tukipalvelujen tehtävänä on tuottaa koko sivistystoimen 

tarvitsemat hallintopalvelut sekä tukipalvelut ruokapalvelujen ja lakisääteisten 

oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen osalta.  

 

Oppilashuollon terveydenhoitopalvelut tuottaa terveystoimi. Psyykkisen 

oppilashuollon palvelut järjestetään sivistystoimen omana palveluna. 

Oppilashuollon henkilöstöön kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi ja 

koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja. 

 

Ruokailu on oleellinen osa päivähoidon ja koulun opetus- ja kasvatustehtävää. 

Varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiolainsäädännöt edellyttävät päivittäin 

tarjottavaksi ravitsemissuositusten mukaisen aterian. Päivähoidossa tarjotaan 

tarpeen mukaan lisäksi aamupala ja välipala. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan 

toimintaan osallistuville oppilaille välipala. Ruokapalveluyksikkö tuottaa 

ruokapalvelut kouluille ja päivähoidolle.  

 

Sivistystoimen hallinnon henkilöstö koostuu sivistysjohtajasta (90 %), 

hallintopäälliköstä (resurssia jaettu yleishallintoon tällä hetkellä 20%) ja 

kahdesta kokoaikaisesta ja yhdestä 40 % hallintopalvelusihteeristä. 

 

Psyykkisen oppilashuollon tehtävissä työskentelee koulukuraattori, 

koulupsykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja (20 % resurssista terveystoimella). 

 

Ruokapalveluyksikössä työskentelee ruokapalvelupäällikkö (50 %), 1 emäntä, 3 

suurtalouskokkia, 1 dieettikokki, 4 ruokapalvelutyöntekijää sekä 3 osa-aikaista 

ruokapalvelutyöntekijää. 

 

Hallinnon palvelujen tarve on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Vaikka 

tietohallinnon ohjelmistoratkaisuilla tilannetta on helpotettu, hallinnon 

kokonaistyömäärä on kasvanut. Hallintopalvelusihteerien resurssin lisäämiseen 

on painetta. Erityisesti tämä on ollut nähtävissä koronan aiheuttaman lisätyön 

aikana, koska entisellään kuormittunut työmäärä on edelleen lisääntynyt.  

 

Oppilashuollon palvelut on kesän 2020 aikana saatu vastaamaan oppilasmäärän 

perusteella tarvittavaa suositusmitoitusta. Lukiokoulutuksen tulevat muutokset 

aiheuttavat jonkin verran lisäresurssin tarvetta oppilashuoltohenkilöstön 

lisäämiseksi. Tarvetta on tässä vaiheessa vielä haasteellista arvioida, koska 

tilanne riippuu toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden etenemisestä ja 

siihen liittyvistä valtakunnallisista ratkaisuista.  

 

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ruokapalvelujen järjestämisen resurssit ovat 

riittävät. Nuorten työpajan kautta organisoidut ruokakuljetukset 
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valmistuskeittiöistä palvelukeittiöihin tuottavat ruokapalveluissa merkittävän 

kustannussäästön. 

 

1.2 Hallinto- ja tukipalvelujen kehittämistarve 

 

Hallinto- ja tukipalvelujen tuottamisen laajuus on kiinteästi yhteydessä muiden 

palvelujen järjestämiseen. Tiivistetysti voidaan todeta, että sivistystoimialan eri 

palvelujen tehostaminen ja palveluverkon supistaminen tehostaa myös 

hallinnon ja tukipalvelujen tuottamista. 

 

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kansalaisopiston käytössä olevien hallinto-

ohjelmien käytön tehostaminen sekä ohjelmistojen uusiminen on lähivuosinakin 

jatkuvana kehittämiskohteena. Tietohallinnosta aiheutuvat kustannukset ovat 

olleet jatkuvassa kasvussa, joten tehokkaampia ohjelmistoja ja käyttötapoja on 

syytä hyödyntää.  

 

Oppilashuollon palvelujen tarve lisääntyy koko ajan lasten pahoinvoinnin 

lisääntyessä yhteiskunnassa. Säkylässä ikäluokkien pienemisen myötä 

lisääntyneestä palvelutarpeesta selvittäneen ilman lisäresursointia lukuun 

ottamatta mahdollista oppivelvollisuusiän kasvusta johtuvaa tarvetta.  

 

Ruokapalvelujen osalta varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen järjestäminen 

vaikuttaa oleellisesti palvelun laajuuteen. Näitä vaikutuksia on kuvattu 

varhaiskasvatuksen ja opetuksen eri kehittämisvaihtoehtojen yhteydessä. 

 

 

2. Varhaiskasvatus 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymiä 

 

Varhaiskasvatuksen järjestämiseen on tulossa muutoksia jo syksystä 2020 

alkaen. Varhaiskasvatuslakiin on jo päätetty muutoksia 1.8.2020 alkaen. 

Muutokset koskevat subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, josta poistetaan 

mahdollisuus rajata oikeutta 20 tuntiin viikossa. Valtionosuuksiin lisätään 2020 

vuodelle 7,1 M€ muutoksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vuodesta 2021 alkaen 

17 M€. Kuntaliiton laskelmien mukaan lisäys kattaa noin 5/12 täysistä 

muutoksesta aiheutuneista kustannuksista. Toinen asetuksella päätetty muutos 

varhaiskasvatukseen on yli 3-vuotiaiden lasten henkilöstömitoituksen muutos 

yhden suhde seitsemään. Valtionosuuksiin lisätään 2020 vuodelle 6,7 M€, joka 

Kuntaliiton laskelmien mukaan vastaa noin 5/12 täysistä kustannuksista. 

Vuodesta 2021 eteenpäin lisäys on 16 M€ vuosittain. Lisäykset jakaantuvat 

kunnille valtionosuuslaskentaperusteiden mukaisesti, joten kyseessä ei ole 

mitenkään ns. korvamerkitty rahoitus varhaiskasvatukseen.  
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Varhaiskasvatukseen osallistuminen on valtakunnallisesti ollut kasvussa. 

Vuonna 2018 varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti oli koko Suomen 

keskiarvona 74 %. Säkylässä on nähtävissä samansuuntainen kehitys 

varhaiskasvatukseen osallistumisessa. Vuonna 2019 varhaiskasvatuksessa 

olevien osuus ikäluokasta oli 65,7 %. Osallistumisprosentin kasvu vaikuttaa 

siten, että ikäluokkien pienentyessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 

ei pienene samassa suhteessa ikäluokan pienemisen kanssa.  

 

2.2 Nykyinen palveluverkko 

 

Varhaiskasvatus sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, 

päiväkodit, varhaiserityiskasvatuksen, edellisten vaihtoehtona lastenhoidon 

tuen sekä esiopetuksen. Osa esiopetuksesta järjestetään Kepolan ja Lallin 

koulujen yhteydessä. Lasten päivähoitoa järjestetään perhepäivähoidossa, 

Kankaanpään ja Kepolan ryhmäperhepäiväkodeissa sekä Huovinrinteen, 

Keskustan ja Onnimannin päiväkodeissa. Onnimannin päiväkodissa toimii 

pienennetty päiväkotiryhmä yksilöllistä tukea tarvitseville lapsille. 

Varhaiskasvatuksessa on konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka 

on kaikkien päivähoitoyksiköiden ja perhepäivähoidon käytettävissä. Kunnan 

järjestämän päivähoidon vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidon tukea, jos 

perheessä on alle 3-vuotias lapsi tai yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle 

kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja.  

 

Varhaiskasvatuksen palvelut sijaitsevat eri puolilla kuntaa seuraavasti: 
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2.3 Varhaiskasvatuksen palvelujen määrän kehitys 

 

Vuosien 2016-2019 aikana 0-6 –vuotiaiden ikäluokka on pienentynyt 73 lapsella. 

Vastaavasti hoidossa olevien lasten määrä ei ole vähentynyt samassa suhteessa, 

sillä varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osuus ikäluokasta on kasvanut. 

Verrattaessa vuotta 2016 ja 2019 varhaiskasvatuksessa olleiden lasten määrä on 

vähentynyt ainoastaan 18 lapsella. Vuosien 2017 ja 2018 aikana hoidossa 

olleiden lasten määrä oli jonkin verran pienempi. Alla olevasta taulukosta on 

nähtävissä ikäluokkien ja varhaiskasvatuksen piirissä olleiden lasten määrä 

vuosina 2016 – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä vaihtelee vuosittain, joten 

palvelutarpeen ennustaminen ei ole suoraan sidoksissa ikäluokan kokoon niin 

kuin on perusopetuksessa, johon osallistuu koko ikäluokka. Palvelutarpeeseen 

vaikuttavat myös esimerkiksi lasten ikä, hoitopäivän pituus ja vuorohoidon 

tarve. Varhaiskasvatukseen osallistuvien prosentuaalinen osuus ikäluokasta on 

kuitenkin kahtena viime vuotena kasvanut merkittävästi. Vuodesta 2018 

vuoteen 2019 varhaiskasvatuksen osallistuvien osuus ikäluokasta on kasvanut 

5,7%.  
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Varhaiskasvatukseen osallistuvien varhaiskasvatuspaikat ovat myös 

muuttuneet. Varhaiskasvatuspaikat ovat vähentyneet perhepäivähoidossa, 

koska perhepäivähoitajia on jäänyt eläkkeelle tai siirtynyt muihin tehtäviin eikä 

tilalle ole saatu rekrytoitua riittävästi uusia perhepäivähoitajia. 

Rekrytointiongelma koskee erityisesti Keskustan päiväkodin aluetta sekä 

Huovinrinteen päiväkodin aluetta. Perhepäivähoitajien huono rekrytointitilanne 

on myös vaikuttanut hoitopaikkojen määrään perhepäivähoidossa, josta on 

vähentynyt vuodesta 2016 vuoteen 2019 yhteensä 35 hoitopaikkaa. 

Rekrytointitilanne vaikuttaa pysyvästi vaikeutuneen siten, että 

perhepäivähoitopaikkojen tilalle on etsittävä korvaavia hoitopaikkoja. 

Ryhmäperhepäivähoidon paikkamäärä on säilynyt lähes samana ja 

päiväkotipaikkojen määrä on lisääntynyt. Alla olevasta kuviosta näkyy vuosien 

2016 – 2019 hoitopaikkojen kehitys. 

 

 
 

 

2.4 Varhaiskasvatuksen palvelujen kehittämistarve 

 

Tiedossa olevien ikäluokkien mukaan varhaiskasvatuksen tarvetta voidaan 

ennakoida, mutta varhaiskasvatuksen piiriin tulevien osuutta ei voita etukäteen 

tietää. Suuntaa antavia ennusteita voidaan kuitenkin saada käyttämällä eri 

prosenttiosuuksia ikäluokkien päivähoidon tarpeesta. Säkylän kunnan alueella 

ei ole yksityisiä päiväkoteja, joten päivähoitopaikat tulevat kunnan toimintana 

järjestettäväksi. Oheisessa taulukossa on nähtävissä ikäluokkien suuruus 

vuodesta 2014 eteenpäin. 
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Ikäluokkien pieneminen ei suoraan vaikuta varhaiskasvatuspaikkojen määrään. 

Säkylän palveluita käyttävien lasten määrä on ollut kasvusuuntainen, mutta 

vuosittainen vaihtelu on saattanut olla useita prosentteja. Seuraavassa 

taulukossa ennusteena on varhaiskasvatukseen osallistuvien ennusteena 

käytetty 60 %, 65 % ja 75 % ikäluokasta.  

 

 
 

Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä ei vähene samassa suhteessa 

ikäluokkien pienemisen kanssa, mutta väistämättä myös hoitopaikkojen määrän 

tarve vähenee ikäluokkien pienetessä. Vaikka vuonna 2019 syntyneistä 100 % 

osallistuisi varhaiskasvatukseen, jää osallistuneiden määrä silti alle 2014 

syntyneiden osallistumisprosenttien tasolle ja osittain allekin.  
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Ennusteiden mukaan ei ole tarvetta lähivuosina kasvattaa 

varhaiskasvatuspaikkojen määrää, mutta rakenteellinen muutos 

varhaiskasvatuksen järjestämisessä on tarpeen ottaa huomioon. 

Valtakunnallisesti on ollut nähtävissä jo pitkään muutos perhepäivähoidon 

vähenemisestä ja päiväkotihoidon lisääntymisestä. Saman suuntainen kehitys 

on ollut meneillään myös Säkylässä: eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtyvien 

perhepäivähoitajien tilalle ei ole saatu rekrytoitua yhtä paljon uusia 

perhepäivähoitajia. Kyseessä ei ole ollut varhaiskasvatuksen järjestäjän linjaus 

siirtymisestä pois perhepäivähoidon järjestämisestä, vaan kyseessä on ollut 

perhepäivähoitajien saatavuus kunnan alueella. 

 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuneet muutokset vaikuttavat 

varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä tarve 

entistä joustavampiin hoitoaikoihin ja lasten hoitopäivät ovat aiempaa 

rikkonaisempia. Muutoksista huolimatta varhaiskasvatuslaki edellyttää lain 

perusteiden mukaista varhaiskasvatusta ja tavoitteisiin pyrkimistä.  

 

2.5 Varhaiskasvatuksen palveluverkko  

 

Varhaiskasvatuksessa valtakunnallisesti vallitsevat kehityssuunnat ovat 

nähtävissä myös Säkylässä, joten palvelujen järjestämistä tulee tarkastella 

palvelutarpeen muutosten mukaisesti. Perhepäivähoitajien vähentyminen 

aiheuttaa lisääntynyttä tarvetta päiväkotipaikkoihin. Aiempina vuosina 

pääasiassa alle 3-vuotiaiden päivähoito on järjestetty perhepäivähoidossa. 

Perhepäivähoitajien vähentyessä tarve alle 3-vuotiaiden hoitopaikoista on 

aiheuttanut sen, että myös ao. ikäisiä lapsia on sijoitettu enemmän joko 

ryhmäperhepäivähoitoon tai päiväkoteihin. Kehityssuunta on ollut nähtävissä jo 

muutaman vuoden ajan ja vuoden 2019 aikana on ollut ryhmäperhepäivähoidon 

ja päiväkotien paikoista kysyntää myös alle 3-vuotiaiden hoidolle. 

Kehityssuuntaa on vahvistanut samoin se, että aiempaa pienemmät lapset ovat 

tulleet varhaiskasvatuksen piiriin.  

 

Maaliskuussa 2020 toteutettiin huoltajille kysely varhaiskasvatuksesta. 

Kysymykseen siitä, miten kunnan tulisi vastata kasvaneeseen 

varhaiskasvatuksen kysyntään huoltajat vastasivat seuraavasti: 
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Vaikka varhaiskasvatuksen kysyntä ei olekaan ikäluokkien pienetessä enää 

kasvussa, kyselyn perusteella vanhempien toiveena on pääosin päiväkotihoidon 

ja perhepäivähoidon lisääminen. Kumpaakin hoitomuotoa kehitetään 

mahdollisuuksien mukaan, mutta perhepäivähoidon säilyttäminen tai 

lisääminen on nykyisessä uusien perhepäivähoitajien rekrytointitilanteessa 

haasteellista.  

 

Kyselyn tulokset varhaiskasvatuksen nykytilasta ovat kokonaisuudessaan 

nähtävillä Säkylän kunnan verkkosivuilla. 

 

2.6 Varhaiskasvatuksen organisaation kehittäminen 

 

Varhaiskasvatuksen organisaation kehittäminen on tarpeen varhaiskasvatuksen 

suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden kehittämiseksi. Varhaiskasvatukseen 

tulevien lasten määrän kehityksen seuraaminen ja päivähoitoyksiköihin 

sijoittaminen tulee jatkossa tehdä keskitetysti, jotta koko kunnan laajuinen 

lasten sijoittaminen päivähoitoon tulee mahdollisimman joustavaksi. Nykyisin 

on jo nähtävissä, että lapsen kotipaikan alueellinen sijainti hoitopaikan lähellä ei 

ole yksistään ratkaiseva asia vanhempien päivähoitopaikan toiveessa, vaan 

hoitopaikkaa voidaan hakea myös muualle kunnassa esimerkiksi työpaikan 

sijainti huomioon ottaen.  

 

Lasten ikäluokkien pieneminen vaikuttaa myös päivähoidon tarpeen laajuuteen. 

Valtakunnallisestikin on meneillään rakennemuutos, jossa perhepäivähoidon 

osuus pienenee henkilöstön saatavuuden vuoksi. Säkylässä perhepäivähoidosta 

poistuvan henkilöstön tilalle on viime aikoina pystytty rekrytoimaan arviolta 

noin neljäsosan verran uutta henkilöstöä. Päivähoitoa pystytään kuitenkin 

järjestämään riittävästi perhepäivähoitajien vähenemisestä huolimatta, mikäli 

nykyiset päiväkodit jatkavat toimintaansa ja Kepolan ja Kankaanpään 

ryhmäperhepäivähoitoyksiköt muutetaan päiväkodin ryhmiksi. 

Päiväkotiryhmiin on mahdollista siirtää esiopetus, jolloin koko kunnassa on 

yhtenäinen käytäntö esiopetuksen järjestämisessä ja esiopetusta täydentävän 

päivähoidon järjestäminen helpottuu. Sijoittamalla esiopetus päiväkotien 

54,24%37,29%
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6,78%

Miten kunnan tulisi vastata kysyntään?

Kunta lisää päiväkotipaikkoja
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yhteyteen pystytään esiopetusta tarjoamaan useammassa yksikössä, vaikka 

koulujen yhdistymisiä vähenevän oppilasmäärän vuoksi tapahtuisikin. 

 

Vuosittainen päivähoitotarpeen vaihtelu ja lasten sijoittaminen 

perhepäivähoitoon ja viiteen päiväkotiyksikköön tulee järjestää siten, että yksi 

päiväkodin johtaja vastaa edellä mainituista tehtävästä. Varhaiskasvatuksen 

henkilöstötarpeen suunnittelu tulee keskittää samoin kuin lasten 

hoitopaikkoihin sijoittaminen. Suunnittelun keskittämisellä saadaan aikaan 

synergiaetuja henkilöstön käytössä eri yksiköissä. Vuoden 2022 alusta lukien 

Onnimannin päiväkodin johtajan virka on mahdollista muuttaa 

varhaiskasvatuspäällikön viraksi, jolloin hoitoon sijoittamiset ja 

henkilöstösuunnittelu voidaan keskittää uudelle viranhaltijalle. 

Varhaiskasvatuspäällikön tehtäviin voidaan edelleen liittää kaikki 

varhaiskasvatuksen kehittämistehtävät. 

 

Varhaiskasvatuksen tietohallinnon ohjelmistoja tulee myös kehittää. 

Ohjelmiston laajentamisen kautta tulee mahdolliseksi reaaliaikaisesti seurata 

lasten määrää ja henkilöstön sijoittumista eri toimintayksiköissä. Samoin 

tuntipohjainen laskutus lasten vanhemmille mahdollistuu nykyistä paremmin ja 

laskutusmenettelyä pystytään automatisoimaan. Varhaiskasvatuksen ja 

vanhempien välistä yhteistyötä ja viestintää on myös mahdollista kehittää 

tarkoituksenmukaisilla ohjelmistoratkaisuilla. 

 

 

2.6.1 Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden muuttaminen päiväkodin ryhmiksi ja 
esiopetuksen siirtyminen kouluista päiväkoteihin 

 

Tällä hetkellä Säkylässä toimii kolme päiväkotia: Huovinrinteen, Keskustan ja 

Onnimannin päiväkodit, sekä kaksi ryhmäperhepäiväkotia, Kepolassa  ja 

Kankaanpäässä. Päivähoitopaikkoja voidaan lisätä ja alueellinen hoitopaikkojen 

sijainti voidaan turvata, mikäli päivähoitoryhmien ikärakennetta laajennetaan 

päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidon yksiköt muutetaan päiväkodin 

yksiköiksi, jolloin henkilöstömäärää ja lasten määrää voidaan lisätä. 

Varhaiskasvatuslain mukaan ryhmäperhepäivähoidon yksiköt voivat olla 

enimmillään kolme hoitajan ja 12 lapsen yksiköitä.  

 

Päiväkotipaikkojen muutos edellyttää tilojen riittävyyden tarkastelua suhteessa 

hoitoon tuleviin lapsiin. Päiväkotien tilat ja vähenevä lasten määrä eivät edellytä 

uusien yksiköiden tai tilojen laajentamista kuin korkeintaan tilapäisesti, sillä 

hoitopaikkojen tarve ei kasva. Välittömin tilan tarve sijoittuu Kepolan alueelle, 

jossa Kepolan ryhmäperhepäivähoidon tilat ovat jo nykyisellään haasteelliset 

päivähoidon järjestämiseen. Kepolan päivähoitoyksikön sijoittaminen 

mahdollisesti kirjaston nykyisin vähällä käytöllä oleviin tiloihin tai koulun 

yhteyteen tulevat ensi sijaisesti selvitettäviksi.  

 

Oppilaiden määrän vähetessä myös perusopetuksen palveluverkon tarkastelu 

on tarpeen, jolloin kouluista saattaa vapautua tilaa varhaiskasvatuksen 

järjestämiseen. Jos koulujen määrä vähenee, koulukiinteistöjen käyttö tulee 
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pohdittavaksi uudestaan. Kepolassa varteenotettava vaihtoehto olisi kirjaston 

tilojen muuttaminen siten, että kirjaston tilat muutettaisiin päiväkotikäyttöön 

soveltuviksi. Toinen vaihtoehto olisi sijoittaa päiväkodin yksikkö nykyiseen 

Kepolan koulun kiinteistöön. Mikäli siirto edellä mainittuihin tiloihin 

toteutettaisiin, nykyisestä Kepolan ryhmäperhepäivähoidon kiinteistöstä 

voitaisiin kokonaan luopua. 

 

Kankaanpään ryhmäperhepäivähoidon tilat ovat suuremmat, vaikka niitäkään ei 

ole tehty alkujaan päivähoitokäyttöön soveltuviksi. Lähellä sijaitsevan Lallin 

koulun tiloihin olisi mahdollista sijoittaa myös päiväkodin yksikkö, mikäli koulun 

toiminta vähenevästä oppilasmäärän aiheuttamasta rakennemuutoksesta 

huolimatta edelleen jatkuu. Siirtyminen Lallin koulun tiloihin edellyttäisi jonkin 

verran tilojen muuttamista päivähoitoon soveltuviksi. Mikäli päivähoito 

siirrettäisiin koulun tiloihin, voitaisiin luopua Kankaanpään nykyisen 

ryhmäperhepäivähoidon tiloista. 

 

2.6.2 Vuorohoidon tarpeen lisääntyminen 

 

Lasten vuorohoidon tarve on viime vuosien aikana lisääntynyt. Vuorohoitoa 

järjestetään nykyisin Keskustan päiväkodin Pastorintien yksikössä, jossa toimii 

yksi vuorohoitoryhmä ja yksi 1-5-vuotiaiden päiväkotiryhmä. Jatkossa 

Pastorintien molemmat ryhmät toimivat vuorohoitoryhminä, jotta lisääntynyt 

vuorohoidon tarve pystytään joustavasti ja ennakoiden järjestämään. 

Vuorohoito on tarpeen keskittää yhteen yksikköön kunnassa, koska 

vuorohoitolasten määrä on erityisesti myöhäisillan, yön ja viikonloppuhoidon 

osalta vähäinen, eikä yksittäisille lapsille ole mahdollista järjestää hoitoa 

monessa toimipisteessä.  

 

 

2.6.3 Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen muutoksen vaikutukset ja kustannukset  

 

Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden muuttaminen päiväkodin yksiköiksi 

muuttaa henkilöstön koulutusrakennetta siten, että perustettavaan ryhmään 

tulee varhaiskasvatuksen lastenhoitajien lisäksi myös varhaiskasvatuksen 

opettajia. Henkilöstön lain mukaiset suhdeluvut päiväkodissa ovat yli 3-

vuotiaiden ryhmässä yhden suhde seitsemään ja alle 3-vuotiaiden kohdalla 

suhdeluku on yhden suhde neljään. Mikäli hoidossa olevat lapset ovat yli 3-

vuotiaita, päiväkotiryhmän koko voi olla 21 paikkaa. Paikkaluku pienenee, mikäli 

hoidossa olevat lapset ovat alle 3-vuotiaita. Ryhmäperhepäivähoito saa olla 

enintään kolmen hoitajan yksikkö, jossa saa olla hoitajaa kohden enintään neljä 

päivähoidossa olevaa lasta eli 12 paikkaa yhteensä. 

 

Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden muuttaminen päiväkotiyksiköiksi 

edellyttäisi, että tilat siirrettäisiin edellä kuvatun tapaan koulujen yhteyteen tai 

muuhun riittävän kokoiseen tilaan. 
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Henkilöstörakenne 

Ryhmäperhepäiväkotien henkilöstö voi jatkaa työtä perustettavassa 

päiväkotiryhmässä. Esiopetuksen siirtyessä koulun yhteydestä 

varhaiskasvatukseen siirtyisivät esiopettajat koulusta varhaiskasvatukseen. 

Sama henkilöstömäärä säilyy varhaiskasvatuksessa, mutta ryhmään 

sijoitettavien lasten määrää on mahdollista vähän kasvattaa. 

 

Kepolan päiväkotiyksikkö 

• Varhaiskasvatuksen opettaja, siirtyisi koulusta päiväkotiin 

• Varhaiskasvatuksen opettaja (sosionomi AMK) 

• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja  

• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (koulutukseltaan lastenohjaaja) 

• Kiinteistöratkaisusta riippuen mahdollisesti tarvittaisiin 

yhdistelmätyöntekijä, joka huolehtisi ruokahuollosta ja siivouksesta. 

 

Lallin päiväkotiyksikkö 

• Varhaiskasvatuksen opettaja, siirtyisi koulusta päiväkotiin 

• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja  

• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

• Päiväkotiavustaja (koulutuksena pph:n amm.tutkinto) 

• Aamu- ja välipalat sekä lounas valmistetaan Lallin koulun keittiössä, 

päiväkotiavustaja kuljettaa ruuat ja tiskit keittiön ja päiväkodin välillä, 

mikäli toiminta sijoitettaisiin Lallin koulun yhteyteen.  

 

Muutoksen vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

• Päivähoitoyksiköt ja päivähoitomahdollisuudet säilyvät eri puolilla 

kuntaa, vaikka perhepäivähoitajien rekrytointiongelmat jatkuisivatkin. 

 

• Esiopetusta pystytään järjestämään alueellisesti laajemmin kuin 

koulujen yhteydessä, mikäli kouluja yhdistetään. 

 

• Varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat voivat entistä paremmin 

yhdessä suunnitella varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.  

 

• Pienryhmien avulla voidaan muodostaa lapsista paremmin ikätasoisia 

ryhmiä. 

 

• Kepolassa järjestettävän päivähoidon tilat paranevat merkittävästi, 

samoin Kankaanpäässä tilat paranevat käytännöllisyyden lisääntyessä. 

 

• Päiväkotiin ja uudistettuihin tiloihin voidaan sijoittaa eri ikäisiä lapsia 

enemmän. Esiopetus voidaan siirtää osaksi päiväkotia, jolloin lapsen 

päivä muuttuu yhtenäisemmäksi ja siirtymät paikasta toiseen 

vähenevät. 

 

• Kunnan teknisellä toimella on vähemmän kiinteistöjä hoidettavana ja 

kiinteistöjen ylläpitokustannukset poistuvat, mikäli ne myydään.  
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• Osa muutostöiden rahoituksesta pystytään kattamaan myytävien 

kiinteistöjen tuloilla. 

 

Muutokset haasteet ja uhat  

 

• Tarvittavia kiinteistöjen muutoksia ei toteuteta 

 

 

Muutoksen kustannusvaikutukset 

 

Mikäli ryhmäperhepäivähoito muutetaan päiväkotihoidoksi, on mahdollista 

lisätä lasten hoitopaikkoja enimmillään 9 paikalla. Tämä edellyttäisi, että kaikki 

hoitolapset olisivat yli 3- vuotiaita. Paikkojen määrä laskee, mikäli myös alle 3-

vuotiaita lapsia sijoitetaan ryhmään. Sama rakenteellinen muutos 

päiväkotiryhmiksi on mahdollinen sekä Kepolassa että Kankaanpäässä. 

 

Mikäli päiväkotiin sijoitetaan 8 hoitopaikkaa enemmän kuin nykyisessä 

ryhmäperhepäiväkodissa on, se voitaisiin toteuttaa henkilöstömäärää 

lisäämättä edellyttäen, että yli 3-vuotiaita on pääosa hoidettavista. Mikäli 

hoitopaikkojen määrä kasvaisi ryhmäperhepäivähoidossa 8 hoitopaikalla, se 

edellyttäisi kahden ryhmäperhepäivähoitajan lisäystä ja uuden 

ryhmäperhepäiväkodin perustamista lakisääteisen mitoituksen vuoksi.  

 

Kustannusvaikutuksiltaan kahden ryhmäperhepäivähoitajan palkkaaminen 

maksaisi vuositasolla noin 64 000 euroa. Lisäksi tulisivat kiinteistöstä aiheutuvat 

kustannukset ja tukipalvelujen järjestämiskustannukset.  

 

 

3. Perusopetuksen opetuksen järjestäminen 

 

3.1 Perusopetuksen tulevaisuuden näkymiä 

 

Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä perusopetusta kunnassa 

asuville perusopetusikäisille lapsille. Perusopetuksen tehtävänä on kehittää 

oppilaiden kokonaispersoonallisuutta kasvattamalla ja opettamalla heitä 

yhteiskunnan perusopetukselle asettamien tavoitteiden mukaan. Lakisääteiset, 

riittävät resurssit opetukseen ja oppilashuoltoon antavat koko ikäluokalle tasa-

arvoisen mahdollisuuden näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Perusopetuksen 

tulee antaa säkyläläisille oppilaille hyvä peruskoulutus ja valmius jatko-

opintoihin.  

 

Perusopetusta annetaan lukuvuonna 2020-2021 Huovinrinteen, Isosäkylän, 

Kepolan ja Lallin kouluissa (luokat 1-6) sekä Säkylän yhteiskoulussa (luokat 7-9). 

Erityisopetusta antavat pienryhmät toimivat Isosäkylän koulun ja Säkylän 

yhteiskoulun yhteydessä. 
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Valtakunnallisesti syntyvyys on ollut laskeva ja samaa suuntaus on ollut 

nähtävissä myös Säkylään syntyneissä ikäluokissa. Oheisessa taulukossa on 

nähtävissä koulun aloittavien ikäluokkien kehitys vuosina 2012-2027. 

Oppilasmäärä taulukossa perustuu syntyneiden lasten tilastoon ja on päivitetty 

kesäkuussa 2020. Vuoden 2027 ennuste on Säkylän terveystoimen arvio vuonna 

2020 syntyvistä lapsista. 

 

 
 

 

Ikäkuokkien pienetessä koulujen oppilasmäärät luonnollisesti myös vähenevät. 

Opetustoimen kustannukset eivät kuitenkaan vähene samassa suhteessa 

oppilasmäärän laskun kanssa, sillä luokkien oppilasmäärä ei vaikuta suoraan 

kustannuksiin. Mikäli oppilasmäärä laskee niin paljon, että on mahdollista 

muodostaa yhdysluokkia, kustannukset jonkin verran pienevät, mutta tällöinkin 

tarvitaan luokkien jakamiseksi enemmän tunteja kuin tarvittaisiin yhden 

vuosiluokan käsittävän luokan opettamiseen. Lisäksi haasteena on opetuksen 

toteuttaminen yhdysluokassa, koska kahta eri vuosiluokkaa opetetaan tällöin 

samassa ryhmässä ja vuosiluokkien sisälläkin on heterogeenisuutta oppilaiden 

kesken. 

 

Keväällä 2020 toteutetussa kyselyssä oppilaiden huoltajat pitivät laadukasta 

opetusta yhtenä tärkeimmistä asioista koulujärjestelyissä. Muita kyselyssä 

tärkeiksi nousseita seikkoja olivat tehokas puuttuminen oppilaiden välisiin 

kiusaamistilanteisiin, terve koulurakennus, koulun ja kodin toimiva yhteistyö, 

lasten kaverisuhteet sekä koulumatkojen sujuvuus.  

 

Kyselyn tulosten yhteenveto kokonaisuudessaan on nähtävillä kunnan 

nettisivuilla. 

 

Mikäli opetuksen järjestämisen taloudellisuutta halutaan lisätä, mutta 

opetuksen laatu kuitenkin säilyttää hyvänä, tulee tarkastella kouluverkon 

laajuutta. Kustannuksia voidaan pienentää ja opetuksen järjestämisen 

tehokkuutta lisätä vähentämällä alakoulujen määrää. Samalla voidaan säilyttää 

taloudellisemmin opetuksen laatu sekä järjestää tehokkaammin oppilashuoltoa 

ja muita tukipalveluita.  
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Vertailemalla eri vaihtoehtoisia kouluverkkoratkaisuja voidaan tarkastella 

kunkin vaihtoehdon tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Eri vaihtoehtojen 

talouslaskelmissa on käytetty pohjana ja vertailukohteena nykyistä 

kouluverkkoa, johon on lukuvuodesta 2021-2022 alkaen kohdistettu 

oppilasmäärän vähenemisen mahdollistamat tuntivähennykset. Esitellyt 

rakenteelliset muutokset opetuksen järjestämiseen tuovat näin ollen lisää 

kustannusten vähenemistä siihen nähden, mitä pystyttäisiin toteuttamaan 

nykyisellä kouluverkolla kunakin lukuvuonna.  

 

3.2. Säkylässä on neljä perusopetuksen alakoulua  

 

Perusopetusta vuosiluokille 1-6 annetaan tällä hetkellä Huovinrinteen, 

Isosäkylän, Kepolan ja Lallin kouluissa. Erityisopetusta antavat pienryhmät 

toimivat Isosäkylän koulun yhteydessä. 

 

Mikäli perusopetuksen järjestämistä jatkettaisiin nykyisellä tavalla, 

oppilasmäärät olisivat lukuvuonna 2021-2022 seuraavat: 

 

2014 synt. 
2021-
2022         

  1.lk 2. lk 
3. 
lk 

4. 
lk 

5. 
lk 

6. 
lk 

7. 
lk 

8. 
lk 

9. 
lk yht. 

Huovinrinne 11 10 12 16 16 16       81 

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 13 11 13 12 14 15       78 

Lalli 8 8 7 6 8 11       48 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

Yk ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 

 

 

Tulevien vuosien oppilasennusteet ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 

selvityksen liitteenä. 

 

Oppilasmäärän pienuuden vuoksi luokkia on yhdistetty lukuvuonna 2020-2021 

seuraavasti: Huovinrinteen koulussa on yksi yhdysluokka, Kepolan koulussa on 

samoin yksi yhdysluokka ja Lallin koulussa kaikki ryhmät ovat yhdysluokkia eli 

koulussa on kolme yhdysluokkaa.  

 

Ikäluokkien pieneneminen aiheuttaa luokkakokojen pienenemistä tulevina 

lukuvuosina edelleen. Opetettavan ryhmän suuruus vaikuttaa vain vähän 

opetuksesta aiheutuviin kustannuksiin, sillä palkkamenot ovat samat ryhmän 

koosta riippumatta. Pienet luokkakoot edellyttävät yhdysluokkien 

muodostamista jatkossa lisää, mikä tarkoittaa, että kahta tai useampaa luokka-

astetta opetetaan samassa ryhmässä. 
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Opettajien lukumäärää oleellisempaa on kuitenkin opetuksen järjestämisessä 

tarvittava tuntimäärä, mikä määrittelee opetuksesta syntyvät kustannukset 

opettajien lukumäärää paremmin. Yhdysluokkaopetus vaatii jakotunteja, jolloin 

opetukseen tarvittava tuntimäärä on suurempi kuin yhden vuosiluokan 

käsittävässä opetuksessa.  Yhdysluokkaopetus lisää jonkin verran myös 

koulunkäyntiohjaajien tarvetta, mikä samoin lisää kustannuksia. 

 

Kunnanhallituksen vuoden 2021 asettaman talouden tasapainottamisen 5 % 

vähennysvaatimus merkitsee ilman rakenteellisia muutoksia merkittävää 

opetuksen tuntimäärän vähentämistä. Tällöin tulee pohdittavaksi yhdysluokkien 

määrän lisääminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen, jotta kustannuksia saadaan 

vähennettyä. Opetuksen laadun säilyttämisen näkökulmasta yhdysluokkien 

lisääminen merkitsisi merkittävää heikennystä opetuksen tasoon ja 

mahdollisesti koulunkäyntiohjaajatarpeen lisääntymistä.  

 

Lukuvuonna 2021-2022 luokkien 1-6 opetuksessa tarvittava tuntikehys olisi noin 

24 tuntia pienempi kuin lv. 2020-2021, mikäli kaikista kouluista karsittaisiin 

tuntikehystä jonkin verran ja Kepolan kouluun muodostettaisiin yksi 

yhdysluokka lisää. Kustannukset vähenisivät noin 45 000 €. Muut kulut 

säilyisivät ennallaan.  

 

Vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

• Koulut säilyvät lähempänä oppilasta 

• Koulukuljetukset eivät lisäänny 

• Koulu toimii mahdollisesti koko kylän keskuksena 

 

Haasteet ja uhat 

 

• Oppilasmäärän laskiessa kustannukset eivät pienene samassa 

suhteessa kuin oppilasmäärä vähenee 

• Talouden 5 %:n talouden tasapainottamisvaade pakottaa 

vähentämään opetustunteja 

• Opetusryhmien koot kasvavat tuntien vähentämisen kautta 

• Joudutaan muodostamaan useampia vuosiluokkia kattavia 

opetusryhmiä 

• Koulunkäyntiohjaajien tarve saattaa lisääntyä 

• Yhdysluokkaopetuksessa opettajalla on vähemmän aikaa opetuksen 

yksilöllistämiseen 

• Opetuksen laatu heikkenee 

• Kunnan kiinteistöjen määrä ei vähene 
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3.3 Säkylässä on kolme perusopetuksen alakoulua 

 

3.3.1 Kepolan ja Lallin koulun yhdistäminen 

 

Mikäli Kepolan ja Lallin koulut yhdistettäisiin lukuvuoden 2021-2022 alusta 

lukien oppilasmäärät eri luokka- asteilla olisivat seuraavat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki yhdistämisessä syntyvien luokkien koot lukuvuosittain ovat nähtävissä 

selvityksen liitteenä olevissa taulukoissa lukuvuoteen 2026-2027 saakka. 

 

Ryhmäkoot lukuvuonna 2021-2022 olisivat opetuksen kannalta sopivan kokoisia 

lukuun ottamatta 6. luokkaa, johon muodostuisi suuri ryhmä. Kuudennen luokan 

jakaminen kokonaan tai osittain olisi ratkaisu tähän. Yhdistyneiden koulujen 

oppilasmäärä olisi yhteensä 126 oppilasta.  

 

Mikäli Lallin koulua käyvät Vuorenmaan oppilaat siirrettäisiin Huovinrinteen 

kouluun, vältyttäisiin 6. luokan jakamiselta, mutta vastaavasti Huovinrinteen 

koulussa yhdysluokkia ei enää voisi muodostaa ja kustannukset kasvaisivat.  

 

Lallin koulu yhdistyy Kepolan kouluun ja Vuorenmaan oppilaat siirrettäisiin 

Huovinrinteen kouluun: 

 

 

2021-2022           

  1.lk 
2. 
lk 

3. 
lk 

4. 
lk 

5. 
lk 

6. 
lk 

7. 
lk 

8. 
lk 

9. 
lk yht. 

Huovinrinne 11 10 12 16 16 16       81 

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

           

Kepola/Lalli  21 19 20 18 22 26       126 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

YK ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 
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Kepolan ja Lallin koulun yhdistämisessä vaihtoehdoiksi tarkastelulle tulee olla 

nykyisen kouluverkon oppilaaksi oton alueet ryhmien muodostamisen eli se, 

että Kepolan ja Lallin koulujen oppilaat kokonaisuudessaan siirtyvät 

jompaankumpaan kouluun. 

 

Oppilasmäärä on mahdollista sijoittaa kumpaan tahansa koulukiinteistöön 

tilojen riittävyyden kannalta. Lallin koulun kiinteistössä on kuitenkin enemmän 

tiloja ja osa tiloista mahdollistaa aineluokkien käyttämisen paremmin kuin 

Kepolan koulussa.  

 

Teknisen toimen arvioinnin mukaan kiinteistöjen kunnon ja tulevien 

korjaustarpeiden kannalta Lallin koulun kiinteistö vaatii lähivuosina vähemmän 

kunnostusta kuin Kepolan koulun kiinteistö. Kummassakin koulussa kiinteistön 

kuntoa ylläpitäviä korjauksia tehdään tarpeiden mukaan. 

 

Yhdistämisen vaikutukset henkilöstömäärään 

 

Lukuvuonna 2020-2021 Kepolan ja Lallin kouluun on sijoitettu yhteensä 8 

luokanopettajan virkaa (Kepola 5 ja Lalli 3). Lisäksi kouluilla on yhteinen 

englannin kielen lehtori ja erityisopettaja. Kepolan koulussa on lisäksi 

tuntiopettaja osittain osa-aikaisen opettajan tunteja opettamassa ja osittain 

tasa-arvo-hankkeen rahoituksella. Lisäksi tulevat kouluihin sijoitetut 

esiopetuksen opettajat, joita on yksi kummassakin koulussa.  

 

Lukuvuoden 2021-2022 alusta lukien luokanopettajien määrä vähenisi yhdellä ja 

lukuvuoden 2022-2023 alusta edelleen yhdellä luokanopettajalla. Opettajien 

lukumäärää oleellisempaa on kuitenkin opetuksen järjestämisessä tarvittava 

tuntimäärä, mikä määrittelee opetuksesta syntyvät kustannukset opettajien 

lukumäärää paremmin. Yhdysluokkaopetuksen väheneminen vähentää 

tarvittavaa tuntimäärää jakotuntien tarpeen vähetessä, kun neljä yhdysluokkaa 

muuttuu yhden vuosiluokan käsittäviksi opetusryhmiksi. Kustannuslaskennassa 

on käytetty pohjana resurssien tarvetta paremmin kuvaavaa tuntimäärän 

tarvetta.  

 

Koulunkäyntiohjaajien määrä on Kepolan ja Lallin koulussa yhteensä 8 

kappaletta mukaan lukien osittain myös esiopetuksessa työskentelevät ohjaajat. 

2021-2022  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 12 12 16 19 18 21       98 

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 20 17 16 15 20 21       109 

Lalli 0 0 0 0 0 0       0 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

YK ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 
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Ohjaajien työaika koostuu paitsi koulujen ohjaustyöstä, myös esiopetuksen ja 

nuorisopalvelujen työstä. Koulunkäyntiohjaajien määrään vaikuttaa oppilaiden 

ohjaustarve, mutta oppilasmäärään suhteutettuna tarvittaisiin opetuksessa 

jatkossa enintään 5 ohjaajaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että Huovinrinteen 

koulussa on tällä hetkellä 3 ohjaajaa ja Isosäkylän yleisopetuksessa on 2 

ohjaajaa.  

Kaikissa kouluissa koulunkäyntiohjaajat ovat osa-aikaisia luokkatyöskentelyssä, 

mutta esimerkiksi iltapäivätoiminta tai muu työ sivistystoimessa täydentää osan 

työsuhteet kokoaikaisiksi. 

 

Koulujen yhdistyessä esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito olisi 

tarkoituksenmukaista siirtää varhaiskasvatukseen, jolloin esiopetuksen 

ohjaajien tarve tulisi arvioitavaksi päivähoidon henkilöstön ja esiopetuksessa 

tarvittavan henkilöstön riittävyyden kannalta.  

 

Yhdistämisen vaikutukset koulukuljetuksiin 

 

Kummassakin vaihtoehdossa oppilaiden koulumatkojen pituus kasvaa ja 

kuljetuksiin osallistuvien oppilaiden määrä lisääntyy, mutta kuljetussuunnasta 

riippuen lisääntyvien koulumatkojen määrä on eri suuruinen.  

 

Kepolan oppilaat siirtyvät Lallin kouluun 

 

Koulukuljetusten reitit kulkevat eri puolilta kuntaa Säkylän yhteiskouluun, jossa 

järjestetään koko kunnan alueen 7.-9. -luokkalaisten oppilaiden perusopetus. 

Yhteiskouluun meneviä oppilaskuljetuksia pystytään hyödyntämään, mikäli 

Kepolan koulun oppilaat siirtyvät Lallin kouluun. Oppilasmäärän vähetessä 

kuljetuksissa on myös tilaa lisäkuljetettaville. Lisäkuljetuksia tulee 

järjestettäväksi ala- ja yläkoululaisten eri pituisten koulupäivien vuoksi ja näistä 

aiheutuu lisäkustannuksia kuljetuksiin. Lisäkuljetusreittien tarve vähenee 

muutaman lukuvuoden jälkeen oppilasmäärän pienenemisen vuoksi.  

 

Lallin koulun oppilaat siirtyvät Kepolan kouluun 

 

Mikäli Lallin koulun oppilaat siirtyvät Kepolan kouluun, Säkylän yhteiskouluun 

menevät kuljetukset kulkevat eri suuntaan kuin Lallista Kepolaan siirtyvien 

oppilaiden koulumatka. Yläkouluun meneviä koulukuljetuksia ei voida 

hyödyntää kuten Kepolasta Lallin suuntaan mentäessä. Tästä syystä 

koulukuljetusten määrä lisääntyy enemmän Lalli-Kepola -suunnassa ja 

kustannukset ovat korkeammat, koska kuljetuksiin täytyy perustaa uusia 

reittejä. 

 

Tukipalvelujen järjestäminen 

 

Ruokapalvelut 

 

Nykyisessä kouluverkossa valmistuskeittiöt sijaitsevat sekä Kepolan että Lallin 

kouluilla. Kepolan keittiössä valmistetaan ruoka omalle koululle. Lallin koulun 
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valmistuskeittiössä ruoka valmistetaan oman koulun lisäksi kahteen Säkylän 

päiväkotiin (Keskustan pk, Onnimanni) sekä kahteen ryhmäperhepäiväkotiin 

(Kepola ja Kankaanpää).  

 

Mikäli koulut yhdistyvät, valmistuskeittiössä jatkossakin tulisi valmistaa koulun 

ruokien lisäksi kahden päiväkodin ja Kepolan ja Kankaanpään päivähoitoyksikön 

ruoka.  

 

Lallin koululla ovat toimivat ja nykyaikaiset keittiötilat, joissa voidaan valmistaa 

ruokaa suuremmallekin määrälle ruokailijoita. Lallin koulun valmistuskeittiö 

pystyy hoitamaan myös palvelukeittiöihin lähtevien ruokien valmistamisen 

nykyisellä henkilöstömäärällä, mikäli keittiöön hankittaisiin painekeittokaappi. 

Toiminnan tehostuessa voidaan henkilöstön määrää ruokapalveluissa vähentää 

hyödyntämällä tulossa olevia eläkkeelle jäämisiä. 

 

Mikäli Lallin koulu yhdistettäisiin Kepolan kouluun, keittiöllä tarvittaisiin 1,5 

henkilön työpanos eli henkilöstömäärä lisääntyisi 0,5 henkilöllä. Kepolan koulun 

laite- ja tilakapasiteetti ei riitä päiväkotien ruokien valmistamiseen. Tällöin 

päiväkotien ruuat pitäisi valmistaa yhteiskoululla, mikä lisäisi yhteiskoululla 

tarvittavan henkilöstön määrää 0,5 henkilöllä.   

 

Oppilashuollon palvelut 

 

Säkylän opetustoimessa on kaikkien koulujen käytettävissä koulukuraattori, 

koulupsykologi sekä koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja. Oppilashuollon 

resurssien käyttö tehostuu, mikäli koulujen määrä vähenee. Tehostumista 

tapahtuu erityisesti yhteisöllisen oppilashuollon järjestämisessä, mutta myös 

yksilöllisen oppilashuollon järjestäminen helpottuu, kun eri asiantuntijoiden ei 

tarvitse hajauttaa resurssiaan useaan eri kouluun.  

 

Siivouspalvelut 

 

Siivouspalvelujen osalta Kepolan ja Lallin koulujen yhdistyessä siivouspalvelut 

tehostuvat noin 0,5 henkilön resurssin verran riippumatta siitä, kumpaan 

kiinteistöön yhdistynyt koulu sijoitetaan. 

 

Kepolan ja Lallin koulun yhdistymisen vaikutukset 

 

3.3.1 a) Kepolan koulu yhdistyy Lallin kouluun 

 

Vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

• Yksi vuosiluokka muodostaa yhden perusopetusryhmän > 

heterogeenisuus vähenee. 

• Mahdollisuus tehostaa koulunkäyntiohjaajien käyttöä. 

• Opettajalla mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yksilölliseen 

opetukseen kuin yhdysluokassa. 
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• Koulukäytöstä pois jäävää kiinteistöä voidaan hyödyntää 

varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoiminnan käytössä, muodostamalla 

vapaa-aikakeskus. 

• Päiväkotiyksikön perustamisen myötä esiopetuksen järjestäminen jatkuisi 

Kepolan alueella. 

 

Haasteet ja uhat 

 

• Oppilaiden koulumatkat pitenevät 

• Haja-asutusalueen vetovoima vähenee kunnan reuna-alueilla 

 

Taloudelliset vaikutukset lukuvuonna 2021-2022 

 

Opetuksen henkilöstömenot -152 900 € 
Ruoka- ja siivouspalvelut -45 000 € 
Kuljetuskustannukset +20 000 € 
  
Yhteensä - 177 900€ 

 

Tieto- ja yleishallinnon kustannussäästöjä ei ole arvioitu, vaikka niitä kertyy 

synergian kautta. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien poistuminen kiinteistöstä 

säästää nopeudesta riippuen noin 2300- 5300 euroa vuodessa. Kiinteistöjen 

kustannukset jatkossa riippuvat siitä, voidaanko kiinteistöjä kunnan toiminnassa 

jossakin laajuudessa hyödyntää vai myydäänkö ne mahdollisesti pois kunnan 

omistuksesta. 

 

3.3.1 b) Lallin koulu yhdistyy Kepolan kouluun  

 

Vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

• Yksi vuosiluokka muodostaa yhden perusopetusryhmän > heterogeenisuus 

vähenee 

• Mahdollisuus tehostaa koulunkäyntiohjaajien käyttöä 

• Opettajalla mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yksilölliseen opetukseen 

kuin yhdysluokassa 

• 1. ja 2. luokan oppilaille mahdollisuus iltapäivätoimintaan oppilasmäärän 

kasvaessa 

• Koulukäytöstä pois jäävää kiinteistöä voidaan hyödyntää 

varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoiminnan käytössä, muodostamalla 

vapaa-aikakeskus. 

 

Haasteet ja uhat 

 

• Oppilaiden koulumatkat pitenevät 

• Haja-asutusalueen vetovoima vähenee kunnan reuna-alueilla 

• Iso osa kiinteistöstä jää käyttämättä, jolloin kiinteistökustannuksia jää 

tekniselle toimelle. 
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Taloudelliset vaikutukset 

 

Opetuksen henkilöstömenot -152 900 € 
Ruoka- ja siivouspalvelut -45 000 € 
Kuljetuskustannukset +55 000 € 
  
Yhteensä - 142 900 € 

 

 

Tieto- ja yleishallinnon kustannussäästöjä ei ole arvioitu, vaikka niitä kertyy 

synergian kautta. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien poistuminen kiinteistöstä 

säästää nopeudesta riippuen noin 2300- 5300 euroa vuodessa. Kiinteistöjen 

kustannukset jatkossa riippuvat siitä, voidaanko kiinteistöjä kunnan toiminnassa 

hyödyntää vai myydäänkö ne mahdollisesti pois kunnan omistuksesta. 

 

 

3.3.2 Huovinrinteen ja Lallin koulun yhdistäminen 

 

Mikäli Huovinrinteen ja Lallin koulut yhdistettäisiin lukuvuoden 2021-2022 

alusta lukien oppilasmäärät eri luokka asteilla olisivat seuraavat: 

 

 

 

 

Kaikki yhdistämisessä syntyvien luokkien koot lukuvuosittain ovat nähtävissä 

liitteenä olevassa taulukossa lukuvuoteen 2026-2027 saakka. 

 

Ryhmäkoot lukuvuonna 2021-2022 olisivat opetuksen kannalta sopivan kokoisia 

lukuun ottamatta 6. luokkaa, johon muodostuisi suuri ryhmä. Kuudennen luokan 

jakaminen kokonaan tai osittain olisi ratkaisu tähän. Yhdistyneiden koulujen 

oppilasmäärä olisi yhteensä 129 oppilasta.  

 

Oppilasmäärä on mahdollista sijoittaa kumpaan tahansa koulukiinteistöön 

tilojen riittävyyden kannalta. Lallin koulun kiinteistössä on kuitenkin enemmän 

tiloja ja osa tiloista mahdollistaa aineluokkien käyttämisen paremmin kuin 

2021-2022           

  1.lk 
2. 
lk 

3. 
lk 

4. 
lk 

5. 
lk 

6. 
lk 

7. 
lk 

8. 
lk 

9. 
lk yht. 

           

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 13 11 13 12 14 15       78 

Huovinrinne/ 
Lalli 19 18 19 22 24 27       129 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

YK ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 
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Huovinrinteen koulussa. Kiinteistöjen kunnon ja tulevien korjaustarpeiden 

kannalta Lallin koulun kiinteistö ja Huovinrinteen koulun kiinteistö korjaustarve 

on lähivuosina samankaltainen.  

 

Yhdistämisen vaikutukset henkilöstömäärään 

 

Lukuvuonna 2020-2021 Huovinrinteen ja Lallin kouluun on sijoitettu yhteensä 8 

luokanopettajan virkaa (Huovinrinne 5 ja Lalli 3). Lisäksi Huovinrinteen ja 

Isosäkylän sekä Kepolan ja Lallin kouluilla on yhteinen englannin kielen lehtori 

ja erityisopettaja.  

 

Lukuvuoden 2021-2022 alusta lukien luokanopettajien määrä vähenisi yhdellä ja 

lukuvuoden 2022-2023 alusta edelleen yhdellä luokanopettajalla. Opettajien 

lukumäärää oleellisempaa on kuitenkin opetuksen järjestämisessä tarvittava 

tuntimäärä, mikä määrittelee opetuksesta syntyvät kustannukset opettajien 

lukumäärää paremmin. Kustannuslaskennassa on käytetty pohjana resurssien 

tarvetta paremmin kuvaavaa tuntimäärän tarvetta.  

 

Koulunkäyntiohjaajien määrä on Huovinrinteen ja Lallin koulussa yhteensä 6 

kappaletta mukaan lukien osaksi esiopetuksessa oleva ohjaaja. 

Koulunkäyntiohjaajien määrään vaikuttaa oppilaiden ohjauksen tarve, mutta 

koulujen yhdistyminen mahdollistaisi ohjaajien tehokkaamman käytön. Tällöin 

tarvittaisiin perusopetuksessa enintään 5 ohjaajaa. Koulujen yhdistyessä 

esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito siirtyisi varhaiskasvatukseen, jolloin 

ohjaajien tarve tulisi arvioitavaksi päivähoidon henkilöstön ja esiopetuksessa 

tarvittavan muun henkilöstön riittävyyden kannalta.  

 

Yhdistämisen vaikutukset koulukuljetuksiin 

 

Kummassakin vaihtoehdossa oppilaiden koulumatkojen pituus kasvaa ja 

kuljetuksiin osallistuvien oppilaiden määrä lisääntyy.  

 

Lallin oppilaat siirtyvät Huovinrinteen kouluun 

 

Koulukuljetusten reitit kulkevat eri puolilta kuntaa Säkylän yhteiskouluun, jossa 

järjestetään koko kunnan alueen 7.-9. -luokkalaisten oppilaiden perusopetus. 

Yhteiskouluun meneviä oppilaskuljetuksia pystytään vain vähän hyödyntämään, 

mikäli Lallin koulun oppilaat siirtyvät Huovinrinteen kouluun. Uusia kuljetuksia 

tulee kuitenkin järjestettäväksi melko paljon, sillä reitit kulkevat eri suuntiin kuin 

Yhteiskouluun menevät kuljetukset.  

 

Huovinrinteen koulun oppilaat siirtyvät Lallin kouluun 

 

Mikäli Huovinrinteen koulun oppilaat siirtyvät Lallin kouluun, Säkylän 

yhteiskouluun meneviä kuljetuksia meneviä koulukuljetuksia ei voida juurikaan 

hyödyntää tässä vaihtoehdossa, joten uusia kuljetusreittejä tulee melko paljon 

tässäkin vaihtoehdossa.  
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Tukipalvelujen järjestäminen 

 

Ruokapalvelut 

 

Nykyisessä kouluverkossa valmistuskeittiöt sijaitsevat yhteiskoulun lisäksi sekä 

Huovinrinteen että Lallin kouluilla. Lallin koulun valmistuskeittiössä ruoka 

valmistetaan kahteen Säkylän päiväkotiin (Keskustan pk, Onnimanni) sekä 

kahteen ryhmäperhepäiväkotiin. Huovinrinteen keittiössä ruoka valmistetaan 

koulun lisäksi Huovinrinteen päiväkotiin. 

 

Koulujen yhdistyessä valmistuskeittiöitä olisi vain yksi, jossa valmistettaisiin 

koulun ruokien lisäksi kolmen päiväkodin ja Kepolan ja Kankaanpään 

päivähoitoyksikön (=yksi ryhmä) ruoka sekä lisäksi Huovinrinteen päiväkodin 

ruoka.  

 

Jos Huovinrinteen koulun oppilaat siirtyisivät Lallin koululle, koululla 

valmistettavien aterioiden määrä kasvaisi nykyisestä n. 250:stä noin 370:een. 

Tällöin Lallin koululla tarvittaisiin kolme kokoaikaista työntekijää. Lisäksi 

Huovinrinteen päiväkodilla tarvittaisiin päiväkodin ja siivoustoimen 

yhdistelmätyöntekijä, joka huolehtisi päiväkodin aamu- ja välipalan 

valmistamisesta, lounaan tarjoilusta ja astiahuollosta sekä päiväkodin 

siistimisestä. 

Lallin koulun keittiöön tarvitsisi hankkia painekeittokaappi nykyisten laitteiden 

lisäksi ja ehkä lisätä kylmätiloja lähtevien ruokien takia.  

 

Jos Lallin koulun oppilaat siirtyisivät Huovinrinteelle, siellä tarvittaisiin kaksi 

kokoaikaista työntekijää. Päiväkotien ruokien valmistaminen ei onnistuisi 

Huovinrinteen koulun keittiöllä, joten ne pitäisi valmistaa yhteiskoululla. 

Yhteiskoululla taas tarvittaisiin puolikas työntekijä enemmän. Tällöin 

keittiöhenkilöstön määrä vähenisi yhdellä.  

 

Oppilashuollon palvelut 

 

Säkylän opetustoimessa on kaikkien koulujen käytettävissä koulukuraattori, 

koulupsykologi sekä koulujen psykiatrinen sairaanhoitaja. Oppilashuollon 

resurssien käyttö tehostuu, mikäli koulujen määrä vähenee. Tehostumista 

tapahtuu erityisesti yhteisöllisen oppilashuollon järjestämisessä, mutta myös 

yksilöllisen oppilashuollon järjestäminen helpottuu, kun eri asiantuntijoiden ei 

tarvitse hajauttaa resurssiaan useaan eri kouluun.  
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Huovinrinteen ja Lallin koulun yhdistymisen vaikutukset 

 

3.3.2 a) Lallin koulu yhdistyy Huovinrinteen kouluun 

 

Vahvuudet ja mahdollisuudet 

  

• Yksi vuosiluokka muodostaa yhden perusopetusryhmän > 

heterogeenisuus vähenee 

• Mahdollisuus tehostaa koulunkäyntiavustajien käyttöä 

• Opettajalla mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yksilölliseen 

opetukseen kuin yhdysluokassa 

• Koulukäytöstä pois jäävää kiinteistöä voidaan hyödyntää 

varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoiminnan käytössä, muodostamalla 

vapaa-aikakeskus. 

 

Haasteet ja uhat 

 

• Oppilaiden koulumatkat pitenevät 

• Haja-asutusalueen vetovoima vähenee kunnan reuna-alueilla 

• Osa kiinteistöstä jää käyttämättä, jolloin kiinteistökustannuksia jää 

tekniselle toimelle. 

 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Opetuksen henkilöstömenot -133 300 € 
Ruoka- ja siivouspalvelut -45 000 € 
Kuljetuskustannukset +30 000 € 
  
Yhteensä -148 300 € 

 

 

Tieto- ja yleishallinnon kustannussäästöjä ei ole arvioitu, vaikka niitä kertyy 

synergian kautta. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien poistuminen kiinteistöstä 

säästää nopeudesta riippuen noin 2300- 5300 euroa vuodessa. Kiinteistöjen 

kustannukset jatkossa riippuvat siitä, voidaanko kiinteistöjä kunnan toiminnassa 

hyödyntää vai myydäänkö ne mahdollisesti pois kunnan omistuksesta. 

 

 

3.3.2 b) Huovinrinteen koulu yhdistyy Lallin kouluun  

 

Vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

• Yksi vuosiluokka muodostaa yhden perusopetusryhmän > 

heterogeenisuus vähenee 

• Mahdollisuus tehostaa koulunkäyntiavustajien käyttöä 

• Opettajalla mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yksilölliseen 

opetukseen kuin yhdysluokassa 
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• 1. ja 2. luokan oppilaille mahdollisuus iltapäivätoimintaan oppilasmäärän 

kasvaessa 

• Koulukäytöstä pois jäävää kiinteistöä voidaan hyödyntää 

varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoiminnan käytössä, muodostamalla 

vapaa-aikakeskus. 

 

 

Haasteet ja uhat 

 

• Oppilaiden koulumatkat pitenevät 

• Haja-asutusalueen vetovoima vähenee kunnan reuna-alueilla 

• Osa kiinteistöstä jää käyttämättä, jolloin kiinteistökustannuksia jää 

tekniselle toimelle. 

 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Opetuksen henkilöstömenot - 133 300 € 
Ruoka- ja siivouspalvelut -20 000 € 
Kuljetuskustannukset +45 000 € 
  
Yhteensä -108 300 € 

 

 

Tieto- ja yleishallinnon kustannussäästöjä ei ole arvioitu, vaikka niitä kertyy 

synergian kautta. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien poistuminen kiinteistöstä 

säästää nopeudesta riippuen noin 2 300 – 5 300 euroa vuodessa. Kiinteistöjen 

kustannukset jatkossa riippuvat siitä, voidaanko kiinteistöjä kunnan toiminnassa 

hyödyntää vai myydäänkö ne mahdollisesti pois kunnan omistuksesta. 

 

 

3.4 Säkylässä on kaksi 1-6 -luokkien perusopetuksen koulua 

 

Säkylän kunnassa syntyneiden määrä on ollut laskeva jo usean vuoden ajan. 

Vuodesta 2017 alkaen syntyneiden määrä on ollut korkeintaan 45 lasta 

vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että teoreettisesti ikäluokka olisi sijoitettavissa 

kahteen kouluun, joissa olisi kummassakin noin 20 oppilaan suuruiset luokat. 

Erilaisia yhdistämisvaihtoehtoja olisi useita, mutta tilojen kannalta tarkasteltuna 

Säkylän kouluista suurimmat tilat ovat Isosäkylän ja Lallin kouluissa, mikä 

merkitsisi Huovinrinteen koulun yhdistämistä Isosäkylän kouluun ja Kepolan 

koulun yhdistämistä Lallin kouluun.  Samoin olemassa olevat kuljetusreitit 

puoltaisivat Isosäkylän ja Lallin koulun vaihtoehtoa. 

 

Syntyneiden lasten asuinpaikat sijoittuvat eri puolille kuntaa kuitenkin siten, 

että kahteen kouluun sijoittaminen on erittäin vaikeaa. Koska syntyneet lapset 

sijoittuvat eri vuosina eri puolille kuntaa, oppilaaksi ottamisalueita pitäisi 

tarkastella vuosittain, jotta luokkien koot saataisiin tasattua. Vuosittainen tai 

ainakin muutaman vuoden välein vaihtuva oppilaaksi ottoalueen muutos on 
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mahdollinen, mutta aiheuttaa kohtuuttomasti epävarmuutta tulevista 

koulupaikoista sekä lapsille että heidän perheilleen. Alueiden vaihtelu lyhyillä 

väleillä voi synnyttää myös tilanteen, jossa saman perheen lapset ovat eri 

kouluissa.  

 

Kun syntyneet ikäluokat sijoitetaan kartalle, on nähtävissä suurempia 

keskittymiä Isosäkylän ja Huovinrinteen alueille kuin Kepolan ja Lallin alueille. 

Tämä näkyy myös oppilasennusteissa eri kouluihin. Erilaisia 

yhdistämisvaihtoehtoja on näkyvissä oppilasennustetaulukossa. Vaikka 

muodostetaan monia eri vaihtoehtoja eri koulujen välille, ongelmat pysyvät 

samansuuntaisina. Isoja luokkakokoja pitää jakaa ja yhdysluokkien tekeminen 

on haasteellista. Lisäksi kuljetuskustannukset kasvavat, mikäli koulujen 

yhdistäminen edellyttää kuljetusreittien lisäämistä ns. vastakkaiseen suuntaan 

eli Säkylän yhteiskoulusta poispäin.  

 

Mikäli Säkylässä siirryttäisiin kahden koulun malliin siten, että lukuvuoden 2026-

2027 alusta lukien olisi kaksi 1-6 -luokkien perusopetusta järjestävää koulua, 

Lallin koulun minkään luokka-asteen luokkakoko ei muodostuisi liian suureksi, 

varsinkin kun pienryhmään mahdollisesti siirtyviä ei ole ennusteissa voitu ottaa 

huomioon. Toisen ja kolmannen luokan koko olisi kummassakin ennusteen 

mukaan vain 12 oppilasta, joten yhdysluokkienkin muodostaminen tulisi 

tarpeelliseksi. Yhdysluokkienkin muodostaminen on haasteellista ja se onnistuisi 

vain joka toinen vuosi, sillä yhdysluokat ovat opetuksen kannalta mahdollisia 

vain 1-2 luokkien sekä 3-4 ja 5-6 -luokkien kanssa.  

 

Isosäkylän koulussa vastaavasti luokkakoko olisi liian suuri kaikilla muilla luokilla 

paitsi ensimmäisellä luokalla, jolla tulisi olemaan 17 oppilasta. Tällöin luokkia 

pitäisi jakaa, mikä aiheuttaa ongelmia tilojen riittävyyden kanssa. Lisäksi jaetut 

ryhmät olisivat useana vuonna melko pieniä, jolloin kustannukset oppilasta 

kohden olisivat korkeat. 

 

Isosäkylän ja Lallin koulujen luokkien koko näkyy seuraavassa 

oppilasennustetaulukossa: 

 

2019 synt.  
2026-
2027         

  1.lk 2. lk 
3. 
lk 

4. 
lk 

5. 
lk 

6. 
lk 

7. 
lk 

8. 
lk 

9. 
lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Iso + Huo 17 33 31 29 28 34       172 

Iso ero 0 0 0 3 3 4       10 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli + Kepola 23 12 12 25 17 21       110 

Yhteiskoulu             54 52 58 164 

Yk ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 468 
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Vahvuudet ja mahdollisuudet 

  

• Yksi vuosiluokka muodostaa yhden perusopetusryhmän > 

heterogeenisuus vähenee 

• Mahdollisuus tehostaa koulunkäyntiohjaajien käyttöä 

• Opettajalla mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yksilölliseen 

opetukseen kuin yhdysluokassa 

• 1. ja 2. luokan oppilaille mahdollisuus iltapäivätoimintaan oppilasmäärän 

kasvaessa 

• Koulukäytöstä pois jääviä kiinteistöjä voidaan hyödyntää 

varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoiminnan käytössä. 

 

 

Haasteet ja uhat 

 

• Oppilaiden koulumatkat pitenevät 

• Isosäkylän koulussa suuria luokkia joudutaan jakamaan, jolloin 

kustannukset kasvavat. 

• Haja-asutusalueen vetovoima vähenee kunnan reuna-alueilla 

• Osa kiinteistöstä jää käyttämättä, jolloin kiinteistökustannuksia jää 

tekniselle toimelle. 

• Oppilaaksi ottamisen alueita pitäisi tarkastella ikäluokittain. 

 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Opetuksen henkilöstömenot - 177 600 € 
Ruoka- ja siivouspalvelut - 90 000 € 
Kuljetuskustannukset +40 000 € 
  
Yhteensä -227 600 € 

 

 

Tieto- ja yleishallinnon kustannussäästöjä ei ole arvioitu, vaikka niitä kertyy 

synergian kautta. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien poistuminen kiinteistöstä 

säästää nopeudesta riippuen noin 4700 - 10500 euroa vuodessa. Kiinteistöjen 

kustannukset jatkossa riippuvat siitä, voidaanko kiinteistöjä kunnan toiminnassa 

hyödyntää vai myydäänkö ne mahdollisesti pois kunnan omistuksesta. 

 

Kahden koulun mallissa oppilaiden painottuminen alueellisesti aiheuttaa sen, 

että Isosäkylän kouluun tai yhteiskouluun pitäisi rakentaa lisätiloja. Teknisen 

johtajan laatiman kustannusarviolaskelman mukaan viiden noin 20 neliöisen 

lisäluokan rakentaminen maksaisi noin 1,3 miljoonaa euroa. 

 

Oppilasmäärien laskiessa lisärakentamisen tarve kuitenkin koko ajan vähenee, 

sillä sekä luokilla 7-9 että 1-6 luokilla oppilasmäärä vähenee.  
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3.5 Perusopetus 7-9 -luokkien opetuksen järjestäminen 

 

Ikäluokkien pieneneminen näkyy viiveellä perusopetuksen 7-9 -luokkien 

oppilasmäärän laskuna. Oppilasmäärän pieneminen alkaa näkyä lukuvuonna 

2025- 2026 jonkin verran ja lukuvuonna 2026- 2027 selkeämmin. 

 

2018 synt.  
2025-
2026         

  1.lk 2. lk 
3. 
lk 

4. 
lk 

5. 
lk 

6. 
lk 

7. 
lk 

8. 
lk 

9. 
lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 12 13 7 8 11 10       61 

Isosäkylä 21 18 22 20 23 25       129 

Iso ero 0 0 3 4 4 4       15 

Kepola 7 6 13 9 13 11       59 

Lalli 5 6 12 7 8 8       46 

Yhteiskoulu             52 58 62 172 

Yk ero             4 4 7 15 

YHTEENSÄ 45 43 57 48 59 58 56 62 69 497 

 
 
2019 synt.  

2026-
2027         

  1.lk 2. lk 
3. 
lk 

4. 
lk 

5. 
lk 

6. 
lk 

7. 
lk 

8. 
lk 

9. 
lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 8 12 13 7 8 11       59 

Isosäkylä 9 21 18 22 20 23       113 

Iso ero 0 0 0 3 4 4       11 

Kepola 15 7 6 13 9 13       63 

Lalli 8 5 6 12 7 8       46 

Yhteiskoulu             54 52 58 164 

Yk ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 468 

 

 

Yhteiskoulussa ikäluokkien pieneneminen näkyy selkeästi vasta, kun 2017 

jälkeen syntyneet noin 40 oppilaan ikäluokat siirtyvät Yhteiskouluun. Tällöin 

opetus vaihtuu 3-sarjaisesta eli kolme luokkaa käsittävästä vuosiluokasta 2-

sarjaiseksi ikäluokka kerrallaan. Muutos alkaa tapahtua lukuvuoden 2030-2031 

alusta. Rinnakkaisluokkien vähenemisen myötä vapautuu tilaa 

koulukeskuksessa. 

 

Tilojen lisäksi muutos vaikuttaa tarvittavien opetustuntien määrään ja sitä 

kautta myös tarvittavan henkilöstön määrään. Eri oppiaineiden kohdalla 

tuntimäärien väheneminen riippuu opetussuunnitelman perusteiden 

määräysten mukaisesta tuntimäärästä. Joka tapauksessa tuntimäärien 

väheneminen on otettava huomioon henkilöstötarpeen suunnittelussa. 

 

Aineenopettajajärjestelmän ylläpitämistä perusopetuksen 7-9 -luokilla 

helpottaa Säkylän seudun lukio, koska on mahdollista käyttää yhteisiä 

aineenopettajia. Toinen helpottava tekijä tuntien riittävyyteen on tilojen 
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vapautumisen myötä syntyvä mahdollisuus siirtää 5. – 6. luokkien oppilaat 

alakouluista Yhteiskouluun. Luokanopettajia siirtyisi tällöin oppilaiden mukana 

yläkouluun, mutta myös aineenopettajia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kielten 

opetuksessa. Osalla luokanopettajista on jo nyt kaksoispätevyys, jolla 

tarkoitetaan sitä, että luokanopettajalla on myös pätevyys aineenopettajaksi 

suoritettuna. Näitä opettajia voidaan hyödyntää tarvittaessa aineenopettajina, 

jolloin ei tarvitse muodostaa hankalia tuntiopettajan aineyhdistelmiä.  

 

 

3.6 Säkylässä on yksi 1- 9 -luokkien perusopetuksen koulu lukuvuodesta 2030-2031 alkaen 

 

Viime vuosina on syntynyt 40-45 lasta vuosittain. Vuonna 2020 syntyvien 

ennuste on noin 30 lasta. Ikäluokkien pienenemisen myötä harkittavaksi tulee 

mahdollisuus yhteen perusopetusta järjestävään kouluun. Tällöin mahdollista 

olisi hyödyntää Säkylän yhteiskoulun ja Isosäkylän koulun kiinteistöjä ja luoda 

näiden koulujen alueelle perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käsittävä 

koulukampus. Ikäluokkien jatkokehityksestä riippuu, tarvitaanko mahdollisesti 

lisärakentamista. 

 

Vuonna 2030 yläkoulun oppilasmäärä on vähentynyt niin paljon, että kaikki 

ikäluokat ovat siirtyneet ns. kaksisarjaisiksi ja yhteiskoulun tiloja voidaan 

hyödyntää myös alakoulun luokkien käyttöön, mikä vähentää 

lisärakentamistarvetta.  

 

 

  
 

 

Koulukampus-vision yhtenä vahvuutena olisi sijainti, mikäli opetus 

keskitettäisiin Säkylän koulukeskukseen ja Isosäkylän kouluun. Lähistöllä 

sijaitsevat koulukiinteistöjen lisäksi Säkylähalli, jäähalli, kirjasto sekä 

ulkoliikuntapaikka. Myös eri puolilta kuntaa Yhteiskouluun tulevia 

koulukuljetuksia pystytään hyödyntämään.  

 

Opetuksen tukipalvelujen, kuten oppilashuollon ja ruokapalvelujen, 

järjestäminen yhtenäisessä perusopetuksessa helpottuu, mikäli opetus 

tapahtuu yhdessä koulussa. Samoin erityisopetuksen monimuotoisuuden 

kehittämiselle tulee lisää mahdollisuuksia.  
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Yhtenäinen perusopetuksen koulu mahdollistasi kaikkien ikäluokkien kohdalla 

luokkakokojen pitämisen noin 20 oppilaan suuruisina. Kahden alakoulun 

mallissa ongelmalliseksi nousi syntyneiden sijoittuminen eri puolille kuntaa eri 

vuosina, mikä aiheutti luokkakokojen vaihtelua tai oppilaaksi oton alueiden 

muuttamista muutamien vuosien välein. Yhden koulun malli poistaisi edellä 

kuvatun ongelman ja mahdollistaisi tasaiset ryhmäkoot luokkiin. 

 

Nykyiset tilat ja nykyinen oppilasmäärä eivät vielä mahdollista yhteen 

yhtenäiseen koulukampukseen siirtymistä. Ikäluokkien suuruuden kehitystä 

tulee kuitenkin lähivuosina seurata tarkasti. Mikäli kehitys jatkuu nykyisellään, 

tulee suunnitelmia mahdollisesta yhteen kouluun siirtymisestä tehdä ajoissa, 

jotta esimerkiksi kiinteistöjen investointeja voidaan suunnitella riittävän ajoissa 

eikä ns. turhia investointeja tehdä tarpeettomasti.  

 

Vahvuudet ja mahdollisuudet 

 

• Yksi vuosiluokka muodostaa yhden perusopetusryhmän > 

heterogeenisuus vähenee 

• Mahdollisuus tehostaa koulunkäyntiohjaajien käyttöä 

• Opettajalla mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yksilölliseen 

opetukseen kuin yhdysluokassa 

• 1. ja 2. luokan kaikille oppilaille mahdollisuus iltapäivätoimintaan 

• Erityisopetuksen ja oppilashuollon järjestäminen helpottuu 

• Aineenopettajajärjestelmän ylläpito helpottuu. 

 

Haasteet ja uhat 

 

• Oppilaiden koulumatkat pitenevät 

• Haja-asutusalueen vetovoima vähenee kunnan reuna-alueilla 

• Osa kiinteistöstä jää käyttämättä, jolloin kiinteistökustannuksia jää 

tekniselle toimelle. 

 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Opetuksen henkilöstömenot - 227 600 € 
Ruoka- ja siivouspalvelut - 90 000 € 
Kuljetuskustannukset +60 000 € 
  
Yhteensä -257 600 € 

 

 

Tieto- ja yleishallinnon kustannussäästöjä ei ole arvioitu, vaikka niitä kertyy 

synergian kautta. Esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien poistuminen kiinteistöstä 

säästää nopeudesta riippuen noin 7000 - 15800 euroa vuodessa. Kiinteistöjen 

kustannukset jatkossa riippuvat siitä, voidaanko kiinteistöjä kunnan toiminnassa 

hyödyntää vai myydäänkö ne mahdollisesti pois kunnan omistuksesta. 
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4. Lukiokoulutuksen eli toisen asteen opetuksen järjestäminen 

 

4.1 Lukiokoulutuksen tulevaisuuden näkymiä  

 

Lähitulevaisuudessa on tulossa päätöksentekoon merkittävä lukiokoulutuksen 

järjestämiseen vaikuttava uudistus. Lukiota koskeva oppivelvollisuusiän 

nostaminen ja siirtyminen toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen on 

parhaillaan valmistella Opetusministeriössä ja linjauksista tehtäneen 

Valtioneuvostossa syksyn 2020 aikana.  

 

Valmistelun pohjana on, että oppivelvollisuusikää korotetaan 18 ikävuoteen 

vuodesta 2021 alkaen. Samalla kaikki oppivelvollisuusikäiset saavat oikeuden 

suorittaa toisen asteen tutkinto maksuttomasti. Opintojen maksuttomuutta 

koskevat linjausehdotukset esiteltiin helmikuussa 2020. 

 

Maksuttomuuden rajaamisessa on ollut valmistelussa kaksi vaihtoehtoista 

mallia. Toisessa mallissa oikeus kokonaan maksuttomaan toisen asteen 

koulutukseen jatkuisi neljä vuotta tutkintokoulutuksen suorittamisen 

aloittamisesta. Lisäksi tutkintokoulutusta mahdollisesti edeltävä nivelvaiheen 

valmistava koulutus olisi maksutonta yhden vuoden ajan. Toisessa mallissa 

oppivelvollisella opiskelijalla olisi oikeus maksuttomaan toisen asteen 

koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, kun opiskelija täyttää 20 

vuotta. Maksuttomuus koskisi sekä tutkintotavoitteista koulutusta että 

nivelvaiheen koulutusta. 

 

Oikeus kokonaan maksuttomaan toisen asteen koulutukseen on tarkoitus 

toteuttaa ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavien 

oppivelvollisten osalta. Maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen 

kerran niitä nuoria, jotka saavat perusopetuksen päättötodistuksen tai joiden 

oppivelvollisuuteen kuuluvan perusopetuksen suorittaminen muutoin päättyy 

keväällä 2021. Lähtökohtaisesti ensimmäinen ikäluokka olisivat vuonna 2005 

syntyneet. 

 

Maksuttomuutta koskevien ehdotusten mukaan opetus sekä lisäksi osaamisen 

hankkimiseksi tarvittavat oppimateriaalit ja työvälineet, työasut sekä työaineet 

olisivat toisen asteen opiskelijalle maksuttomia. Jo nykyisten säännösten 

mukaan opetus on maksutonta toisen asteen koulutuksessa kansanopistoja 

lukuun ottamatta, joissa voidaan periä opiskelijamaksuja.  

 

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän olisi tarjottava oppimateriaalit, 

tietokoneet ja muut tarvittavat työvälineet opiskelijan käyttöön. Koulutuksen 

järjestäjä voisi itse päättää, miten se hankkii materiaalit ja välineet sekä miten 

se tarjoaa nämä opiskelijoiden käyttöön. Säkylän seudun lukiossa oppikirjojen 

maksuttomuus ensimmäisen vuoden opiskelijoille toteutettiin lukuvuoden 
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2020-2021 alusta lukien. Näin ollen oppimateriaalien muuttuminen 

maksuttomaksi ei muuta nykyisin vallitsevaa tilanne taloudellisestikaan 

merkittävästi.  

 

Voimassa olevien säännösten mukaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen 

koulutuksen opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan päivässä jo 

nyt.  

 

Toisen asteen maksuttomat koulumatkat korvattaisiin esityksen mukaan 

nykyisen Kelan maksaman koulumatkatuen puitteissa. Maksuttomuuden 

toteutuessa tukeen oikeuttavan koulumatkan raja laskettaisiin 10 kilometristä 5 

kilometriin. Samalla luovuttaisiin 54 euron kuukausittaisia matkakustannuksia 

koskevasta rajasta. Säkylän seudun lukion opiskelijoille on maksettu jo usean 

vuoden ajan Kelan matkakorvauksen omavastuun suuruista matkakorvausta. 

Esityksen tässä vaiheessa näyttäisi, että omavastuu jäisi pois ja Kelan korvaus 

kattaisi koko matkan.  

 

Oppivelvollisuusiän nostamiseen liittyviä asioita on vielä paljon valmistelussa. 

On hyvin vaikeaa arvioida, minkälaisena uudistus toteutuu ja mitkä ovat kunnille 

lopulta koituvat kustannukset. Oppivelvollisuuden valvontaan liittyvät kunnille 

tulevat toimenpiteet ovat myös valmistelussa, joten mahdollisia nivelvaiheen 

toimenpiteitä ja niiden kustannuksia kunnille ei pysty arvioimaan.  

 

4.2 Säkylän seudun lukion kehittäminen 

 

Lukion tehtävänä on antaa monipuolista yleissivistystä ja mahdollisimman hyvä 

pohja erilaisille jatko-opinnoille. Lukiolaki velvoittaa, että koulutuksen 

järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, 

ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa.  

 

Opetusministeriön linjausten mukaan koulutuksen järjestäjiä kannustetaan 

lisäämään lukioiden välistä yhteistä opintotarjontaa sekä oppilaitosten 

alueellisen koulutustarjonnan suunnittelua. Tietotekniikkaa avulla luodaan 

mahdollisuus suorittaa eri lukioiden opintoja omasta lukiosta käsin ja siten 

taataan riittävän laaja kurssitarjonta ja valinnaisuuden mahdollisuus. Tarpeen 

mukaan opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan myös omaehtoiseen 

etäopetukseen.  

 

Ikäluokkien pienenemisestä huolimatta opiskelijamäärä pyritään 

vakiinnuttamaan noin 130 oppilaaseen. Tämä edellyttää, että myös Säkylän 

ulkopuolelta hakeudutaan lukiokoulutukseen Säkylän seudun lukioon, kuten 

tälläkin hetkellä tapahtuu. Säkylän seudun lukion oppilasmäärä 20.9.2019 oli 

129. 
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Ikäluokkien pieneminen aiheuttaa haasteita Säkylän seudun lukion 

opiskelijamäärän säilyttämiseen nykyisellä tasolla. Toisen asteen 

maksuttomuuden toteutuessa tulee lukion markkinoinnissa yhä enemmän 

keskittyä koulutuksen laadun esille tuomiseen ja yhteistyöverkostoista 

saatavaan lisäarvoon. Koulun ja kunnan nettisivujen hyödyntämiseen ja 

ajantasaisuuteen tulee kiinnittää huomiota, samoin sosiaalisen median 

hyödyntämiseen.  

 

Tavoitteena on kehittää Säkylän seudun lukiota ja kartoittaa 

yhteistyömahdollisuuksia paikallisten ja lähiseudun toimijoiden kanssa. 

Keskeisimmässä asemassa ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä myös 

Porin prikaatin Säkylän yksikkö. Verkostoimisen tavoitteena on luoda toimiva 

yhteistyörakenne, joka palvelee lukiolaisten tutustumista 

korkeakouluopiskeluun ja laajentaa heidän näkemystään omasta 

tulevaisuudestaan. Samalla Säkylän seudun lukion houkuttelevuus kunnan 

ulkopuolelta tulevien nuorten keskuudessa lisääntyy.  

 

 

5. Kansalaisopistotoiminnan eli vapaan sivistystyön järjestäminen 

 

Säkylän kansalaisopisto toimii aktiivisesti, asiakaslähtöisesti, vuorovaikutteisesti 

ja avoimesti yhteistyössä verkostoitumalla monille eri tahoille. Opistolla on 

aktivoiva vaikutus säkyläläisiin, jolle opisto tuottaa lähipalveluita koko kunnan 

alueella. Säkylän kansalaisopiston opintotarjonnan suunnittelun lähtökohtana 

on ollut kaiken ikäisten säkyläläisten sekä eri yhteisöjen opiskelu- ja 

harrastustoiveet ja koulutustarpeet. Opiston toiminnan kehittämisessä 

hyödynnetään vuosittain suoritettavan, lakisääteisen, kuntalaisille suunnatun 

arviointikyselyn tuloksia. Opetusta järjestettiin vuonna 2019 yhteensä 2 952 

tuntia ja eri opintoryhmiin ja yleisluentoihin osallistuneita opiskelijoita oli 

yhteensä 2 532 henkilöä.  

 

Opisto on järjestänyt opinto-ohjelmansa kurssien lisäksi täydennyskoulutusta 

seutukunnan koulutustarpeisiin esimerkiksi Säkylän kunnan henkilöstön 

tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Opisto on osallistunut yli maakuntarajojen 
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yhteistoimintaan muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, korkeakoulujen ja 

muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joissa on muun muassa koulutettu 

yrittäjyydestä kiinnostuneita, yrittäjiksi aikovia ja matkailuoppaita. Opisto on 

aktiivisesti mukana seudulla ja maakunnassa olevissa yhteistyöhankkeissa ja 

erilaisissa omaan toimintaansa soveltuvissa tapahtumissa. Opisto järjestää 

meneillään olevassa Digiä diggaamaan - satakuntalaisittain rikiä rikkaamaan -

hankkeessa aikuisille koulutusta perusdigitaidoista. 

 

Säkylän kansalaisopisto on järjestänyt myös kulttuuritoimintaa Säkylässä 

toteuttamalla erilaisia näyttelyitä, joissa on esitelty kuntalaisten osaamista ja 

nostettu esiin paikallisia erityisosaajia, sekä ollut mukana yhdessä muiden 

paikallisten voimien kanssa tuottamassa kulttuuritapahtumia.  

 

5.1 Kansalaisopiston henkilöstö 

 

Säkylän kansalaisopisto toimii pienellä henkilöstömäärällä. Tällä hetkellä 

kansalaisopiston rehtorin hallinnollisia tehtäviä hoitaa sivistysjohtaja 10 %:n 

työpanoksella, apulaisrehtori vastaa käytännön toiminnasta ja kurssitarjonnan 

suunnittelusta, hallintopalvelusihteerin työpanosta on käytettävissä 50 %:n 

verran ja kansalaisopistolla on Säkylän yhteiskoulun ja Säkylän seudun lukion 

kanssa yhteinen musiikin lehtori. Lisäksi vuosittain noin 60 osa-aikaista 

tuntiopettajaa ja luennoitsijaa, jotka palkataan työvuodelle kurssikohtaisesti ja 

joiden palkka maksetaan toteutuneiden opetustuntien perusteella. 

Tuntiopettajista 2/3 on säkyläläisiä tai lähikunnissa asuvia. 

 

5.2 Säkylän kansalaisopiston tulevaisuuden näkymiä 

 

Säkylän kansalaisopiston tehtävänä on jatkossakin järjestää säkyläläisille 

elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja 

aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Järjestettävän koulutuksen 

tavoitteena on edistää kuntalaisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia 

sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, 

monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Koulutuksessa 

korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opetusta 

kohdennetaan kaikenikäisille. 

 

Opetussisältöinä ovat tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeellisia yhteiskunnassa 

toimimisessa, antavat pohjaa jatko-opintoihin sekä edistävät itseopiskelua, 

lisäävät psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ohjaavat vapaa-ajan oikeaan 

käyttöön. Opetussisältöihin sisältyy myös perehdyttäminen kansalaistaitoihin. 

 

Kansalaisopistolla on tärkeä rooli tulevaisuuden sivistyskunnan rakentamisessa 

ja ylläpitämisessä sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja siihen kuuluvan 

eriarvoisuuden vähentämisessä. Kaikkien saavutettavissa olevat 

kansalaisopistopalvelut ovat yksi koulutuksellisen tasa-arvon peruspilareista. 

Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat tutkitusti erityisen suuret alhaisen 

pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla (Benefits of Lifelong Learning 2014). 
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Kansalaisopisto tuo kuntaan elinvoimaa ja sen hyvinvointivaikutukset ovat 

merkittävät. Professori Mannisen (2015) esitutkimuksen mukaan valtaosa 

kansalaisopisto-opiskelijoista kertoo olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja 

kiinnittävänsä enemmän huomiota terveyteensä kansalaisopisto-opiskelun 

myötä. Vaikutukset ulottuvat myös työhön ja perhe-elämään. 

Kansalaisopistossa opiskelevat kokevat jaksavansa työssään paremmin ja 

tukevansa lastensa opiskelua aiempaa enemmän. Ihmiset kokevat arvostavansa 

kansalaisopisto-opiskelun myötä muiden ihmisten näkemyksiä enemmän ja 

toimivansa aktiivisemmin lähialueensa hyväksi.  

 

Kansalaisopistojen toimintaa rahoittaa kolme tahoa: valtio, ylläpitäjä sekä 

opiskelijat itse. Valtio myöntää vuosittaisen talousarvionsa puitteissa 

kansalaisopistoille valtionosuustunteja, joiden järjestämiskustannuksista se 

korvaa laskennallisesti 57 %. Valtionosuuden lisäksi toiminnan kustannuksia 

katetaan ylläpitäjän osuudella ja loput kerätään opiskelijoilta kurssimaksuilla. 

 

Tutkimuksen mukaan kansalaisopistoon panostettu euro palaa jopa yli 

kolminkertaisena takaisin. Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Mannisen (UEF) 

esitutkimus Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun 

tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys (2015) arvioi kansalaisopistoon 

sijoitetun euron tuottavan opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6 euron 

hyödyn. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun 

opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan 

sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan, kun yksilön työelämätaidot 

sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat. 

 

Jyri Mannisen Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa, 

Kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle (2018) tutkimuksen tuottama 

kokonaiskuva kansalaisopistossa opiskelun tuottamista hyödyistä ja 

tunnistetuista taloudellisista vaikutuksista on koottu alla olevaan kuvioon. 

Kuviossa on esitetty hyötyryppäittäin eri pääomien alle sijoittuvat hyödyt ja 

siihen on lisätty yleisimmät vastaajien tunnistamat taloudelliset vaikutukset sen 

pääoman lajin kohdalle, joka niitä synnyttää. Jälkimmäiset on sijoitettu kahdelle 

ulkokehälle kuvaamaan Merenmiehen (2011) absoluuttisen rahan ja arvioon tai 

näyttöön perustuvan rahan muodossa olevia vaikutuksia. 
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Yhteenveto kansalaisopiston tuottamista hyödyistä ja taloudellisista vaikutuksista  

 

 

5.3 Säkylän kansalaisopiston kehittäminen 

 

Säkylän kansalaisopistossa, kuten kansalaisopistoissa valtakunnallisestikin, on 

tuntiopettajien myötä kevyt henkilöstörakenne sekä laaja-alainen 

asiantuntemus eri aloilta. Nämä ja kevyt hallinto takaavat, että 

kansalaisopistotoiminta on kustannustehokasta. 

 

Nykyisellään Säkylässä kansalaisopiston rehtorin tehtävät on jaettu 

sivistysjohtajan ja apulaisrehtorin kesken. Hallintopalvelusihteerin resurssi on 

riittävä ja tuntiopettajien osalta ei ole tarvetta muutoksiin, vaan 

nykyhenkilöstöllä palvelut pystytään tuottamaan. Osa-aikaisten tuntiopettajien 

tarve ja määrä vaihtelee vuosittain järjestettävän koulutusmäärän mukaan.  

 

Säkylän kansalaisopiston kurssitarjonta on nykyisellään kunnan väestöpohjaan 

ja ikärakenteeseen nähden riittävä. Jatkossakin on tarkasti seurattava 

yhteiskunnallisia trendejä ja muutoksia sekä väestörakenteen muutoksia, jotta 

pystytään vastaamaan kulloiseenkin koulutustarpeeseen. 

 

Nykyisellään Säkylän kansalaisopiston järjestää jonkin verran kunnan 

henkilöstökoulutusta, jonka järjestämistä voidaan vielä lisätä. Lisäksi 

kansalaisopisto voisi tuottaa henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä edistävää 

toimintaa. Kansalaisopiston järjestämä henkilöstökoulutus on 

kustannustehokasta ja tavoittaa ison joukon henkilöstöstä.  

 

Säkylän kansalaisopisto on vuosittain hakenut ja saanut Opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä opintoseteliavustusta, jonka tarkoituksena on edistää 

ministeriön määrittelemiin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden hakeutumista 

koulutukseen ja harrastuksiin. Avustuksen turvin on voitu alentaa ko. 

kohderyhmiin kuuluvien kurssimaksuja tai järjestää heille maksutonta 

koulutusta. Hankkeet toiminnan rahoittamisen keinona ovat jatkossakin 

keskeisessä roolissa. Kansalaisopiston, nuorisotoimen sekä sosiaalitoimen 

kesken kannattaisi yhteistyössä selvittää mahdollisuus ns. harrastuspassiin 
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käyttöönottoon. Harrastuspassi olisi matalan kynnyksen keino saattaa opintojen 

piiriin nekin kuntalaiset, joiden on muuten vaikea löytää omaa paikkaa tai 

polkua yhteiskunnan jäseneksi.  

 

Säkylän kansalaisopiston, perusopetuksen sekä Säkylän seudun lukion 

yhteistyötä voidaan lisätä toteuttamalla yhteisiä koulutuksia uusiin 

osaamistarpeisiin.  Tällaisia koulutuksia voisivat olla esimerkiksi lukiodiplomit tai 

osat niistä, kädentaitojen erikoiskurssit ja harvinaisten kielten kurssit.  

 

Säkylän kansalaisopiston on ollut aktiivinen hankkeisiin osallistuja ja 

hankerahoitusten hakija. Rahoitusta saamalla on pystytty monipuolistamaan ja 

kehittämään koulutustarjontaa sekä säkyläläisten opiskelijoiden kehittymistä. 

Hankkeiden avulla on voitu ja jatkossakin voidaan kehittää myös itse 

kansalaisopistoa.  

 

Valmistelussa on Suomen harrastusmalli, jonka tavoitteena on järjestää 

harrastustoimintaa koululaisille koulupäivien aikana. Toimintaan tullaan 

suuntaamaan valtion taholta rahoitusta, jonka avulla Säkylän kansalaisopiston 

olisi mahdollisuus järjestää myös tätä toimintaa.  

 

Säkylän kansalaisopiston kurssimaksuja määriteltäessä on otettu huomioon 

kurssin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Jatkossakin kurssimaksut 

määritellään kustannusperusteisesti kuitenkin niin, että kaikkien kuntalaisten 

osallistumismahdollisuudet säilyvät taloudellisesta tilanteesta riippumatta.  

 

 

6. Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan järjestäminen 

 

Kirjastolain (1492/2016) tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; tiedon saatavuutta ja käyttöä; 

lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen 

oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa 

ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, 

moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

 

Kirjastolain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, 

tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 

edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon 

hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja 

oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; edistää 

yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 

 

Tehtävän hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, 

ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö. 

 

Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuurityön edistäminen, tukeminen 

sekä toimeenpano yhteistyötahojen kanssa. Kulttuuripalveluja tuottamalla ja 
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järjestämällä vähennetään myös asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta 

johtuvia kulttuuriesteitä. 

 

6.1 Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen 

 

Kirjastojen tilat ovat riittävät ja hyväkuntoiset. Aloitettu omatoimikirjastojen 

toiminta on osoittautunut hyväksi palveluksi, koska kirjastojen avoinnaoloaikaa 

on saatu laajennettua ja kirjastojen saavutettavuutta parannettua. 

 

Kirjaston koulutustasoltaan riittävän henkilöstön osalta Säkylässä on ollut viime 

vuosina haasteita. Säkylän kirjasto on ollut ilman kirjastonjohtajaa jo 

loppuvuodesta 2018 saakka, koska Eurasta ostopalveluna hankittu 

kirjastonjohtaja jäi ensin virkavapaalle ja myöhemmin Eura omien 

kirjastotoimen järjestelyjensä vuoksi irtisanoi 1.1.2020 ostopalvelusopimuksen 

kirjastonjohtajan palvelujen myynnistä Säkylälle. Kirjastonjohtajan tehtävät 

ovat olleet loppuvuodesta 2018 alkaen jaettuna sivistysjohtajalle, 

kirjastovirkailijoille sekä hallintopalvelusihteerille. Kirjastonjohtajan tehtävän 

mahdollista hoitamista ostopalveluna on selvitetty lähikunnista, mutta 

resursseja palvelun myymiselle ei lähikunnissa ole ollut.  

 

Kulttuuripalvelujen osalta henkilöstötilanne on ollut pitkälti samanlainen kuin 

kirjastopalveluissa. Kulttuuritoiminnan koordinointiin ei ole ollut osoittaa 

riittävästi henkilöstöresurssia, sillä yhden hallintopalvelusihteerin työajasta on 

osoitettu vain 5 % kulttuuritoimintaan. Resurssien vähyyden vuoksi on ollut 

mahdollista tehdä kulttuuritoiminnassa vain välttämättömiä ja keskeisimpiä 

tehtäviä. Säkylässä olevan aktiivisen, erityisesti myös muiden kuin Säkylän 

kunnan järjestämän, kulttuuritoiminnan näkyväksi tekeminen on myös kunnan 

vetovoimaisuuden, elinvoimaisuuden ja markkinoinnin kannalta tärkeää.  

 

Kirjastolain määrittelemän henkilöstötavoitteen täyttämisen lisäksi kirjaston 

toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kirjastolla on riittävät 

pätevyysvaatimukset täyttävä päällikkö. Kirjastoa johtavalle viranhaltijalle tulisi 

ohjata lisäksi tehtäviä kulttuuritoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista. 

Nykyisin hallintopalvelusihteerillä ja sivistysjohtajalla olleet kulttuuritehtävät 

siirtyisivät perustettavaan kirjasto- ja kulttuuripäällikön viranhaltijalle. 

Hankehakemusten tekeminen ja hankkeiden toteuttaminen kirjasto- ja 

kulttuuritoimen tehtäväalueella olisi myös keskeinen osa tehtäväkuvaa.  

 

Kirjasto- ja kulttuuripäällikön viran perustaminen vaatii jonkin verran lisää 

taloudellista resurssia. Osa resurssista tulee entisestä Euran kunnalta hankitun 

ostopalvelun kustannuksista ja osa kulttuuritoimen resurssista. Yhtenä 

vaihtoehtona resurssin saamiselle on omatoimikirjaston laajentaminen siten, 

että Kepolan kirjasto muuttuisi laajemmin omatoimikirjastoksi, jolloin kirjaston 

resurssin käyttöä voitaisiin tehostaa.  

 

Tällä hetkellä kirjastoon on saatu hankerahoitusta kahteen hankkeeseen. 

Rahoitusta olisi todennäköisempää jatkossa saada enemmän, mikäli olisi 
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viranhaltija, joka pystyisi tuottamaan sisältöä hankehakemuksiin ja käytännössä 

toteuttamaan ja ohjaamaan hankkeita. Kulttuuritoimintaan ei ole tällä hetkellä 

saatua hankerahoitusta, koska nykyisellä henkilöstöresurssilla ei ole mitenkään 

ollut mahdollista tuottaa sisältöä hankehakemuksiin. Kirjasto- ja 

kulttuuripäälliköllä on mahdollisuus keskittyä hankerahoituksen hakemiseen eri 

rahoituslähteistä. 

 

 

7. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestäminen 

 

7.1 Liikuntapalveluiden nykytila 

 

Liikuntatoimen tehtävänä on tukea ja luoda edellytyksiä sekä mahdollisuuksia 

Säkylässä harjoitettavalle liikuntatoiminnalle. Kunta ylläpitää ja kehittää perus-, 

sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja sekä toimii yhteistyössä lähikuntien, varuskunnan ja 

kolmannen sektorin kanssa. Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä 

luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä 

aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni säkyläläinen liikkuu haluamallaan 

tavalla ja tasolla. 

  

Liikuntatoimen henkilöstöön kuuluvat vapaa-aikasihteeri (40 %) sekä yksi 

ulkoalueidenhoitaja. Vakinaisen henkilöstön lisäksi tehtäväalueella käytetään 

ostopalveluita, jotka kohdentuvat ulkoalueiden hoitoon, sekä joidenkin 

liikuntatoimintojen järjestämiseen. Ostopalveluita kohdennetaan mm. 

uimakoulujen järjestämiseen, Porin prikaatin ja Harjureitin kuntien 

yhteistyösopimuksista aiheutuvien kulujen kattamiseen, Säkylähallin 

valvontaan, tarvittaessa liikuntapaikkojen kunnostamiseen sekä talviajalla 

Köyliönjärven potkukelkkareitin ylläpitoon ja tarvittaessa täydentämään 

keskeisimpien jääkenttien hoitoa. Ostopalveluiden lisäksi liikuntapalveluiden 

työtehtävissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työpajan 

valmentautujien työpanosta.  

 

Sisäliikuntapaikkojen määrä suhteessa kunnan asukaslukuun ylittää 

valtakunnallisen keskiarvon. Ylläpidettävät sisäliikuntapaikat sijaitsevat laajasti 

eri puolella kuntaa koulujen yhteydessä tai niiden välittömässä läheisyydessä. 

Sisäliikuntapaikat käsittävät Säkylähallin, viisi liikuntasalia, yhden peilisalin sekä 

kolme pienehköä kuntosalia. Sisäliikuntatilojen käyttövuorojen hallinnointi ja 

liikuntapaikkojen perusylläpito tehdään liikuntatoimen henkilöstön toimesta. 

Liikuntapaikkojen kunnostus- ja korjaustoimenpiteet toteutetaan yhteistyössä 

teknisen toimialan kanssa. 

 

Sisäliikuntatilojen käyttö on aina maksullista ja maksujen suuruus perustuu 

sivistyslautakunnan hyväksymään käyttömaksuhinnastoon. 

 

Kuullakseen asukkaitaan liikuntaa koskevissa kysymyksissä Säkylän kunta on 

toteuttanut kaikille avoimet liikuntakyselyt vuosina 2017 ja 2019. Kyselyiden 
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tarkoituksena on ollut kartoittaa kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja 

tyytyväisyyttä kunnan liikunta-alueisiin sekä liikuntapalveluihin. Kyselyillä on 

myös kerätty tietoa siitä, millä tavoin kuntalaiset liikkuvat, kenen kanssa, miksi 

ja mitkä syyt liikuntaa mahdollisesti rajoittavat. Vastausten perusteella yli 80 

prosenttia kuntalaisista oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kunnan 

sisäliikuntapaikkojen määrään ja laatuun. Ulkoliikuntapaikkojen määrään ja 

laatuun erittäin tai melko tyytyväisiä oli lähes 90 prosenttia vastanneista. 

Kyselyn mukaan tärkeimmät syyt kuntalaisten liikunnan harrastamiselle olivat 

terveyden ja työkyvyn ylläpito sekä hyvän olon tunne. Suurimpana liikuntaa 

rajoittavana tekijänä kuntalaiset kokivat ajan puutteen.  

 

Ulkoliikuntapaikat käsittävät kaikki kunnan urheilu- ja pallokentät, kuntoradat, 

retkeilyreitit, jääkaukalot, hiihtoladut sekä koulujen lähiliikuntapaikat. Myös 

Huovinrinteen varuskunta-alueen ulkoliikuntapaikoilla ja kuntien yhdessä 

hallinnoimalla Harjureitillä on keskeinen merkitys kunnan 

liikuntapaikkatarjonnassa. Kunnan ulkoliikuntapaikat sijoittuvat 

maantieteellisesti hyvin laajalle alueelle levittäytyen kunnan koulujen, kylien ja 

eri asuinalueiden yhteyteen. Kaikkien ulkoliikuntapaikkojen säännöllinen 

ylläpito ei ole mahdollista olemassa olevilla resursseilla, vaan hoito keskittyy 

sijainniltaan keskeisimmille ja käyttöasteeltaan korkeimmille 

ulkoliikuntapaikoille. Haja-asutusalueiden ja vähäisemmällä käyttöasteella 

olevien liikuntapaikkojen ylläpito toteutuu pääasiassa alueen asukkaiden 

talkootyön ja yksittäisten kuntalaisten toimesta. 

 

 

7.2 Liikuntapalveluiden tulevaisuus 

 

Liikuntapalvelut tulee jatkossakin olemaan keskeinen osa kunnan 

palvelutuotantoa ja ennaltaehkäisevää hyvinvoinnin edistämistyötä. Lasten ja 

nuorten liikkumattomuuden lisääntyessä ja väestön vanhetessa 

liikuntapalveluiden merkitystä tulee korostaa osana kaikkien kuntalaisten 

päivittäisiä peruspalveluita.  

 

Kunnan toiminnan painopiste tulee kohdentaa kolmannen sektorin toiminnan 

tukemiseen sekä liikuntaolosuhteiden ylläpitoon, kehittämiseen ja 

hallinnointiin. Tehtäväalueelta ei ole syytä odottaa lyhyellä aikajänteellä näkyviä 

taloudellisia tuloksia, vaan pyrkiä kehittämään palveluita vastaamaan entistä 

paremmin tulevaisuuden liikkumattomuuden haasteisiin. 

 

Kustannusten nousun välttämiseksi tulee liikunta- ja ulkoilupaikkojen hoidossa 

nykyisen henkilöstön lisäksi tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin, 

jäähalliyhtiön, puolustusvoimien sekä lähikuntien kanssa. Säännöllisesti 

ylläpidettävät liikuntapaikat sijaitsevat jatkossa tiheimmin asutuilla alueilla sekä 

koulujen läheisyydessä. Haja-asutusalueiden ja alhaisempien käyttöasteiden 

liikuntapaikat tulevat jäämään säännöllisen hoidon ulkopuolelle. Näiden 

liikuntapaikkojen kohdalla pyritään hyödyntämään alueella toimivia yhdistyksiä 

sekä alueen asukkaiden talkootyötä.  
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Monipuolisten ja pitkällä tähtäimellä myös kustannustehokkaiden 

harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi tulee kilpaurheiluseuratoiminnan 

ohella jatkossa panostaa myös erilaiseen matalan kynnyksen liikunta- ja 

harrastustoimintaan. Tässä voidaan tiivistää yhteistyötä mm. kunnan 

kansalaisopiston sekä terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa.  

 

Hankerahoituksen hakeminen toimintaan ja liikuntapaikkoihin on 

tulevaisuudessakin tärkeä rahoituksen hankkimiskanava. 

 

7.3 Nuorisopalveluiden nykytila 

 

Nuorisotoimen tehtävänä on tarjota nuorille kasvatuksellista ohjausta, 

harrastus-, tieto- ja neuvontapalveluja sekä toimintatilat. Tehtävänä on myös 

tukea nuorisoyhdistyksiä ja nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä sekä korostaa 

nuorten omaehtoista toimintaa ja vastuuta. Nuorisopalvelujen toiminta voidaan 

jakaa perusnuorisotyöhön, erityisnuorisotyöhön sekä nuorten osallisuuden 

tukemiseen.  

 

Nuorisotoimen henkilöstöön kuuluvat vapaa-aikasihteeri (60 %), kaksi osa-

aikaista nuorisotilavalvojaa (työajat 11 h/vko ja 18 h/vko), nuorten työpajan 

yksilövalmentaja sekä työvalmentaja ja etsivä nuorisotyöntekijä.  

 

Kunnan perusnuorisotyö käsittää nuorisotilatoiminnan sekä nuorisotoimen 

järjestämät retket ja leirit. Retkiä sekä leiritoimintaa järjestetään vuosittain 

yhteistyössä seurakunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Kunnassa toimii kaksi 

nuorisotilaa, jotka sijaitsevat Kepolassa ja Säkylän keskustassa. Nuorisotilat ovat 

avoinna 3-4 iltana viikossa ja niiden kävijämäärä on Kepolassa n. 600 käyntiä ja 

keskustassa n. 1300 käyntiä vuodessa. Viimeisten vuosien aikana nuorisotilojen 

kävijämäärät ovat pudonneet tasaisesti ikäluokkien pienentyessä sekä nuorten 

sosiaalisen kanssakäymisen siirtyessä entistä enemmän verkkoon.  

 

Kunnan erityisnuorisotyö käsittää etsivän nuorisotyön ja nuorten 

työpajatoiminnan. Erityisnuorisotyön yhteisenä tehtävänä on tavoittaa tuen 

tarpeessa olevia nuoria ja tarjota heille mahdollisuus mielekkääseen 

tekemiseen, vahvistaa heidän arjenhallintaansa sekä tukea heitä työelämän tai 

opiskelujen piiriin pääsemiseksi. Etsivä nuorisotyöntekijä tavoittaa vuodessa n. 

40 eri ikäistä (15 – 29 v.) nuorta. Työpaja tavoittaa vuodessa n. 20 alle 29 – 

vuotiasta nuorta. Nuorille tarjottavien palveluiden lisäksi työpaja on keskeinen 

toimija kunnan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisessa. Työpajan vastuulle 

kuuluvat kaikki kunnan ruokakuljetukset ja valtaosa kunnan ulkoalueiden 

hoidosta. Kunta saa vuosittain aluehallintoviraston myöntämän 

valtionavustuksen, jolla pystytään kattamaan merkittävä osa etsivän 

nuorisotyöntekijän ja työpajan henkilöstön palkkakustannuksista. 

 

Nuorten vaikuttajaryhmä on nimeltään Nuorten neuvosto. Neuvoston 

tavoitteena kehittää nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
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kunnan toiminnan suunnittelussa, valmistelussa sekä toteuttamisessa. 

Toiminnallaan nuorten neuvosto tuottaa ajankohtaista tietoa kunnan 

viranhaltijoille ja luottamushenkilöille kunnan päätöksenteon tueksi. Vuosittain 

neuvosto laatii julkilausuman, jossa he nostavat esille nuorille tärkeitä 

kehittämiskohteita kunnan palveluissa ja olosuhteissa. Julkilausuma 

luovutetaan syksyisin kunnan sivistyslautakunnalle sekä virkamiesjohdolle. 

 

 

7.4 Nuorisopalveluiden tulevaisuus 

 

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat vakiintuneet osaksi kunnan 

nuorisotyötä sekä osaksi nuorten monialaista viranomaisyhteistyötä. Näiden 

toimintamuotojen rooli nuorten ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä 

tulee korostumaan nuorten työelämän vaatimusten kasvaessa. Tulevaisuuden 

työmarkkinat edellyttävät nuorilta kasvavaa osaamista, joustavuutta, 

yhteistyökykyä ja jatkuvaa oppimista. Ennusteiden mukaan muutokset vapailla 

työmarkkinoilla tulevat olemaan niin nopeita, että osa nuorista tulee 

vääjäämättä jäämään niiden ulkopuolelle. Näiden nuorten tukemisessa etsivällä 

nuorisotyöllä sekä työpajatoiminnalla tulee olemaan tärkeä merkitys myös 

tulevaisuudessa. 

 

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaedellytyksiä tulee jatkossa ylläpitää siten, 

että nuorilla on aidosti vaikuttamismahdollisuuksia itselleen tärkeissä asioissa. 

Lapset ja nuoret ovat oman elämänpiirinsä parhaita asiantuntijoita ja on 

tarkoituksenmukaista ja järkevää ottaa heidät mukaan kasvu- ja 

kehitysympäristöjensä aktiivisiksi toimijoiksi.  

 

Perusnuorisotyön painopisteitä tulee jatkossa kohdentaa entistä enemmän 

niihin ympäristöihin, missä nuoretkin viettävät vapaa-aikaansa. Jotta nuoria 

tavoitettaisiin mahdollisimman laajasti, täytyy nuorisotyötä jatkossa tehdä 

aikaisempaa verkostoituneempana ja moninaisemmissa toimintaympäristöissä. 

Tulevaisuuden nuorisotyössä nuorisotiloilta tullaan liikkumaan, kouluille, 

kaduille, harrastuspaikkoihin/vapaa-ajan keskuksiin sekä varsinkin verkkoon. 

Kasvokkain tapahtuvassa kanssakäymisessä etenkin koulunuorisotyön rooli 

tulee kasvamaan keskeiseksi perusnuorisotyön toimintatavaksi. 

 

Kaikki nämä muutokset tulevat vaatimaan resursseja ja uudenlaista osaamista 

nuorten parissa työskenteleviltä. Myös kunnan eri sidosryhmien ja kolmannen 

sektorin yhteistyön merkitys tulee korostumaan tulevaisuuden nuorisotyössä.  

 

Nuorisotoimen henkilöstörakennetta olisi hyvä kehittää siihen suuntaan, jolla 

pystytään vastaavaan tulevaisuuden muutoksiin. Nuorisotyöntekijät joutuvat 

entistä enemmän opettelemaan teknologian hyödyntämistä työssään sekä 

ymmärtämään verkostoitumisen merkitystä työn toteuttamisessa. Jotta tämä 

toteutuisi, täytyisi nuorisotyön ammattilaisen sitoutua oman osaamisen 

kehittämiseen ja ylläpitämiseen aiempaa huomattavasti enemmän. Tuntityönä 
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tehtävä nuorisotilavalvonta ei tule mahdollistamaan tämän kaltaista toiminnan 

kehittämistä.  

 

Kokoaikaisen nuorisotyön ammattilaisen palkkaaminen olisi merkittävästi 

parempi ratkaisu perusnuorisotyön menestyksekkääseen hoitamiseen 

tulevaisuudessa. Tällä tavoin nuoristyön suunnitelmallisuutta sekä 

pitkäjänteisyyttä pystyttäisiin toteuttamaan ihan eri tasolla kuin tällä hetkellä 

kunnassa pystytään. Myös moniammatillinen yhteistyö ja työn jalkauttaminen 

esimerkiksi kouluille ja muihin ympäristöihin olisi mahdollista, jos kunnassa 

toimisi kokoaikainen nuorisotyöntekijä tuntipalkkaisen ja vain ilta-aikaan 

työskentelevän nuorisotilavalvojan sijaan.  

 

Nuorisotyön tehtäväalueella jatketaan aktiivista hankerahoituksen etsimistä ja 

hankerahoituksen hakua. Näin saatavalla taloudellisella resurssilla on 

mahdollista ylläpitää ja kehittää nuorisotointa edelleen.  
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Liite 3.2 Oppilasennusteet 2020-2026: Säkylässä on neljä perusopetuksen alakoulua 

Päivitetty 22.6.2020 

 

2013 synt. 
2020-
2021          

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 10 12 16 16 16 13       83 

Isosäkylä 25 20 24 24 17 27       137 

Iso ero 4 4 4 7 5 7       31 

Kepola 11 13 12 14 15 12       77 

Lalli 8 7 6 8 11 8       48 

Yhteiskoulu             60 57 71 188 

YK ero             2 5 6 13 

YHTEENSÄ 58 56 62 69 64 67 62 62 77 577 

           
2014 synt. 2021-2022         
  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 11 10 12 16 16 16       81 

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 13 11 13 12 14 15       78 

Lalli 8 8 7 6 8 11       48 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

Yk ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 

           
2015 synt. 2022-2023         
  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 8 11 10 12 16 16       73 

Isosäkylä 20 23 25 20 24 24       136 

Iso ero 4 4 4 4 4 7       27 

Kepola 9 13 11 13 12 14       72 

Lalli 7 8 8 7 6 8       44 

Yhteiskoulu             59 60 60 179 

Yk ero             5 7 2 14 

YHTEENSÄ 48 59 58 56 62 69 64 67 62 545 

           
2016 synt. 2023-2024         
  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 7 8 11 10 12 16       64 

Isosäkylä 22 20 23 25 20 24       134 

Iso ero 3 4 4 4 4 4       23 

Kepola 13 9 13 11 13 12       71 

Lalli 12 7 8 8 7 6       48 

Yhteiskoulu             62 59 60 181 

Yk ero             7 5 7 19 

YHTEENSÄ 57 48 59 58 56 62 69 64 67 540 

           
2017 synt.  2024-2025         
  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 13 7 8 11 10 12       61 

Isosäkylä 18 22 20 23 25 20       128 

Iso ero 0 3 4 4 4 4       19 
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Kepola 6 13 9 13 11 13       65 

Lalli 6 12 7 8 8 7       48 

Yhteiskoulu             58 62 59 179 

Yk ero             4 7 5 16 

YHTEENSÄ 43 57 48 59 58 56 62 69 64 516 

           
2018 synt.  2025-2026         
  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 12 13 7 8 11 10       61 

Isosäkylä 21 18 22 20 23 25       129 

Iso ero 0 0 3 4 4 4       15 

Kepola 7 6 13 9 13 11       59 

Lalli 5 6 12 7 8 8       46 

Yhteiskoulu             52 58 62 172 

Yk ero             4 4 7 15 

YHTEENSÄ 45 43 57 48 59 58 56 62 69 497 

           
2019 synt.  2026-2027         
  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 8 12 13 7 8 11       59 

Isosäkylä 9 21 18 22 20 23       113 

Iso ero 0 0 0 3 4 4       11 

Kepola 15 7 6 13 9 13       63 

Lalli 8 5 6 12 7 8       46 

Yhteiskoulu             54 52 58 164 

Yk ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 468 

 

 

Tarkennus oppilasmääriin alueittain: 

 

Syntymävuosi Koulunaloitusvuosi joista oppilaita:  

2013 2020    

Isosäkylä 28  Voitoinen 3 

Huovinrinne 12  Vuorenmaa 2 

Kepola 12  Tuiskula 0 

Lalli 8    

yht. 60    

     

2014 2021    

Isosäkylä 25  Voitoinen 1 

Huovinrinne 12  Vuorenmaa 1 

Kepola 14  Tuiskula 2 

Lalli 8    

yht. 59    
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2015 2022    

Isosäkylä 20  Voitoinen 0 

Huovinrinne 9  Vuorenmaa 2 

Kepola 12  Tuiskula 3 

Lalli 7    

yht. 48    

     

2016 2023    

Isosäkylä 24  Voitoinen 0 

Huovinrinne 7  Vuorenmaa 3 

Kepola 14  Tuiskula 5 

Lalli 12    

Mihin? 1    

yht. 58    

     

2017 2024    

Isosäkylä 18  Voitoinen 0 

Huovinrinne 13  Vuorenmaa 2 

Kepola 6  Tuiskula 1 

Lalli 6    

yht. 43    

     

2018 2025    

Isosäkylä 21  Voitoinen 0 

Huovinrinne 12  Vuorenmaa 2 

Kepola 7  Tuiskula 1 

Lalli 5    

yht. 45  
 

   

     

2019 2026    

Isosäkylä 9  Voitoinen 3 

Huovinrinne 8  Vuorenmaa 2 

Kepola 15  Tuiskula 3 

Lalli 8    

yht. 40    
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Liite 3.3.1 a) Oppilasennusteet 2020-2026: Kepolan koulu yhdistyy Lallin kouluun 

Päivitetty 22.6.2020 

 

2013 synt.           

2020-2021                    

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 10 12 16 16 16 13       83 

Isosäkylä 25 20 24 24 17 27       137 

Iso ero 4 4 4 7 5 7       31 

Kepola 11 13 12 14 15 12       77 

Lalli 8 7 6 8 11 8       48 

Yhteiskoulu             60 57 71 188 

YK ero             2 5 6 13 

YHTEENSÄ 58 56 62 69 64 67 62 62 77 577 

           

2014 synt.           

2021-2022           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 11 10 12 16 16 16       81 

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli 21 19 20 18 22 26       126 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

YK ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 

  



 

 

53 

 

           

2015 synt.           

2022-2023           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 8 11 10 12 16 16       73 

Isosäkylä 20 23 25 20 24 24       136 

Iso ero 4 4 4 4 4 7       27 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli 16 21 19 20 18 22       116 

Yhteiskoulu             59 60 60 179 

YK ero             5 7 2 14 

YHTEENSÄ 48 59 58 56 62 69 64 67 62 545 

           

2016 synt.           

2023-2024           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 7 8 11 10 12 16       64 

Isosäkylä 22 20 23 25 20 24       134 

Iso ero 3 4 4 4 4 4       23 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli 25 16 21 19 20 18       119 

Yhteiskoulu             62 59 60 181 

YK ero             7 5 7 19 

YHTEENSÄ 57 48 59 58 56 62 69 64 67 540 

           

2017 synt.            

2024-2025           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 13 7 8 11 10 12       61 

Isosäkylä 18 22 20 23 25 20       128 

Iso ero   3 4 4 4 4       19 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli 12 25 16 21 19 20       113 

Yhteiskoulu             58 62 59 179 

YK ero             4 7 5 16 

YHTEENSÄ 43 57 48 59 58 56 62 69 64 516 
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2018 synt.            

2025-2026           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 12 13 7 8 11 10       61 

Isosäkylä 21 18 22 20 23 25       129 

Iso ero   0 3 4 4 4       15 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli 12 12 25 16 21 19       105 

Yhteiskoulu             52 58 62 172 

YK ero             4 4 7 15 

YHTEENSÄ 45 43 57 48 59 58 56 62 69 497 

           

2019 synt.            

2026-2027           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 8 12 13 7 8 11       59 

Isosäkylä 9 21 18 22 20 23       113 

Iso ero   0 0 3 4 4         

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli 23 12 12 25 16 21       109 

Yhteiskoulu             54 52 58 164 

YK ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 457 
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Liite 3.3.1 b) Oppilasennusteet 2020-2026: Lallin koulu yhdistyy Kepolan kouluun  

Päivitetty 22.6.2020 

 

2013 synt.            

2020-2021                     

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht.  

Huovinrinne 10 12 16 16 16 13       83  

Isosäkylä 25 20 24 24 17 27       137  

Iso ero 4 4 4 7 5 7       31  

Kepola 11 13 12 14 15 12       77  

Lalli 8 7 6 8 11 8       48  

Yhteiskoulu             60 57 71 188  

YK ero             2 5 6 13  

YHTEENSÄ 58 56 62 69 64 67 62 62 77 577  

            

2014 synt. 1 2 4 3 2 5    Vuorenmaalaiset 

2021-2022  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006   

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht.  

Huovinrinne 12 12 16 19 18 21       98  

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133  

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28  

Kepola 20 17 16 15 20 21       109  

Lalli 0 0 0 0 0 0       0  

Yhteiskoulu             60 60 57 177  

YK ero             7 2 5 14  

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559  

            

2015 synt.            

2022-2023 2 1 2 4 3 2      

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht.  

Huovinrinne 10 12 12 16 19 18       87  

Isosäkylä 20 23 25 20 24 24       136  

Iso ero 4 4 4 4 4 7       27  

Kepola 14 20 17 16 15 20       102  

Lalli 0 0 0 0 0 0       0  

Yhteiskoulu             59 60 60 179  

YK ero             5 7 2 14  

YHTEENSÄ 48 59 58 56 62 69 64 67 62 545  
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2016 synt.            

2023-2024 3 2 1 2 4 3      

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ  

Huovinrinne 10 10 12 12 16 19       79  

Isosäkylä 22 20 23 25 20 24       134  

Iso ero 3 4 4 4 4 4       23  

Kepola 22 14 20 17 16 15       104  

Lalli 0 0 0 0 0 0       0  

Yhteiskoulu             62 59 60 181  

YK ero             7 5 7 19  

YHTEENSÄ 57 48 59 58 56 62 69 64 67 540  

            

2017 synt.             

2024-2025 2 3 2 1 2 4      

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ  

Huovinrinne 15 10 10 12 12 16       75  

Isosäkylä 18 22 20 23 25 20       128  

Iso ero   3 4 4 4 4       19  

Kepola 10 22 14 20 17 16       99  

Lalli 0 0 0 0 0 0       0  

Yhteiskoulu             58 62 59 179  

YK ero             4 7 5 16  

YHTEENSÄ 43 57 48 59 58 56 62 69 64 516  

            

2018 synt.             

2025-2026 2 2 3 2 1 2      

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ  

Huovinrinne 14 15 10 10 12 12       73  

Isosäkylä 21 18 22 20 23 25       129  

Iso ero   0 3 4 4 4       15  

Kepola 10 10 22 14 20 17       93  

Lalli 0 0 0 0 0 0       0  

Yhteiskoulu             52 58 62 172  

YK ero             4 4 7 15  

YHTEENSÄ 45 43 57 48 59 58 56 62 69 497  
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2019 synt.             

2026-2027 2 2 2 3 2 1      

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ  

Huovinrinne 10 14 15 10 10 12       71  

Isosäkylä 9 21 18 22 20 23       113  

Iso ero   0 0 3 4 4       11  

Kepola 21 10 10 22 14 20       97  

Lalli 0 0 0 0 0 0       0  

Yhteiskoulu             54 52 58 164  

YK ero             4 4 4 12  

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 468  
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Liite 3.3.2. a) Oppilasennusteet 2020-2026: Lallin koulu yhdistyy Huovinrinteen kouluun 

Päivitetty 22.6.2020 

 

2013 synt.           

2020-2021                    

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 10 12 16 16 16 13       83 

Isosäkylä 25 20 24 24 17 27       137 

Iso ero 4 4 4 7 5 7       31 

Kepola 11 13 12 14 15 12       77 

Lalli 8 7 6 8 11 8       48 

Yhteiskoulu             60 57 71 188 

YK ero             2 5 6 13 

YHTEENSÄ 58 56 62 69 64 67 60 57 71 577 

           

2014 synt.           

2021-2022           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 19 18 19 22 24 27       129 

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 13 11 13 12 14 15       78 

Lalli 0 0 0 0 0 0       0 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

              7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 

           

2015 synt.           

2022-2023           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 15 19 18 19 22 24       117 

Isosäkylä 20 23 25 20 24 24       136 

Iso ero 4 4 4 4 4 7       27 

Kepola 9 13 11 13 12 14       72 

Lalli 0 0 0 0 0 0       0 

Yhteiskoulu             59 60 60 179 

YK ero             5 7 2 14 

YHTEENSÄ 48 59 58 56 62 69 64 67 62 545 
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2016 synt.           

2023-2024           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 19 15 19 18 19 22       112 

Isosäkylä 22 20 23 25 20 24       134 

Iso ero 3 4 4 4 4 4       23 

Kepola 13 9 13 11 13 12       71 

Lalli 0 0 0 0 0 0       0 

Yhteiskoulu             62 59 60 181 

YK ero             7 5 7 19 

YHTEENSÄ 57 48 59 58 56 62 69 64 67 540 

           

2017 synt.            

2024-2025           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 19 19 15 19 18 19       109 

Isosäkylä 18 22 20 23 25 20       128 

Iso ero   3 4 4 4 4       19 

Kepola 6 13 9 13 11 13       65 

Lalli 0 0 0 0 0 0       0 

Yhteiskoulu             58 62 59 179 

YK ero             4 7 5 16 

YHTEENSÄ 43 57 48 59 58 56 62 69 64 516 

           

2018 synt.            

2025-2026           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 17 19 19 15 19 18       107 

Isosäkylä 21 18 22 20 23 25       129 

Iso ero   0 3 4 4 4       15 

Kepola 7 6 13 9 13 11       59 

Lalli 0 0 0 0 0 0       0 

Yhteiskoulu             52 58 62 172 

YK ero             4 4 7 15 

YHTEENSÄ 45 43 57 48 59 58 56 62 69 497 
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2019 synt.            

2026-2027           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 16 17 19 19 15 19       105 

Isosäkylä 9 21 18 22 20 23       113 

Iso ero   0 0 3 4 4       11 

Kepola 15 7 6 13 9 13       63 

Lalli 0 0 0 0 0 0       0 

Yhteiskoulu             54 52 58 164 

YK ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 468 
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Liite 3.3.2. b) Oppilasennusteet 2020-2026: Huovinrinteen koulu yhdistyy Lallin kouluun 

Päivitetty 22.6.2020 

 

2013 synt.           

2020-2021                    

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 10 12 16 16 16 13       83 

Isosäkylä 25 20 24 24 17 27       137 

Iso ero 4 4 4 7 5 7       31 

Kepola 11 13 12 14 15 12       77 

Lalli 8 7 6 8 11 8       48 

Yhteiskoulu             60 57 71 188 

YK ero             2 5 6 13 

YHTEENSÄ 58 56 62 69 64 67 60 57 71 577 

           

2014 synt.           

2021-2022           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Isosäkylä 23 25 20 24 24 17       133 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 13 11 13 12 14 15       78 

Lalli 19 18 19 22 24 27       129 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

YK ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 

           

2015 synt.           

2022-2023           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Isosäkylä 20 23 25 20 24 24       136 

Iso ero 4 4 4 4 4 7       27 

Kepola 9 13 11 13 12 14       72 

Lalli 15 19 18 19 22 24       117 

Yhteiskoulu             59 60 60 179 

YK ero             5 7 2 14 

YHTEENSÄ 48 59 58 56 62 69 64 67 62 545 

  



 

 

62 

 

           

2016 synt.           

2023-2024           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Isosäkylä 22 20 23 25 20 24       134 

Iso ero 3 4 4 4 4 4       23 

Kepola 13 9 13 11 13 12       71 

Lalli 19 15 19 18 19 22       112 

Yhteiskoulu             62 59 60 181 

YK ero             7 5 7 19 

YHTEENSÄ 57 48 59 58 56 62 69 64 67 540 

           

2017 synt.            

2024-2025           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Isosäkylä 18 22 20 23 25 20       128 

Iso ero   3 4 4 4 4       19 

Kepola 6 13 9 13 11 13       65 

Lalli 19 19 15 19 18 19       109 

Yhteiskoulu             58 62 59 179 

YK ero             4 7 5 16 

YHTEENSÄ 43 57 48 59 58 56 62 69 64 516 

           

2018 synt.            

2025-2026           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Isosäkylä 21 18 22 20 23 25       129 

Iso ero   0 3 4 4 4       15 

Kepola 7 6 13 9 13 11       59 

Lalli 17 19 19 15 19 18       107 

Yhteiskoulu             52 58 62 172 

YK ero             4 4 7 15 

YHTEENSÄ 45 43 57 48 59 58 56 62 69 497 
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2019 synt.            

2026-2027           

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Isosäkylä 9 21 18 22 20 23       113 

Iso ero   0 0 3 4 4       11 

Kepola 15 7 6 13 9 13       63 

Lalli 16 17 19 19 15 19       105 

Yhteiskoulu             54 52 58 164 

YK ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 468 
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Liite 3.4 Oppilasennusteet 2020-2026: Kaksi 1-6 -luokkien perusopetuksen koulua  

Päivitetty 22.6.2020 

 

2013 synt.           

2020-2021                    

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 10 12 16 16 16 13       83 

Isosäkylä 25 20 24 24 17 27       137 

Iso ero 4 4 4 7 5 7       31 

Kepola 11 13 12 14 15 12       77 

Lalli 8 7 6 8 11 8       48 

Yhteiskoulu             60 57 71 188 

YK ero             2 5 6 13 

YHTEENSÄ 58 56 62 69 64 67 62 62 77 577 

           

2014 synt. 
2021-
2022         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Iso + Huo 34 35 32 40 40 33       214 

Iso ero 4 4 4 4 7 5       28 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli + Kepola 21 19 20 18 22 26       126 

Yhteiskoulu             60 60 57 177 

Yk ero             7 2 5 14 

YHTEENSÄ 59 58 56 62 69 64 67 62 62 559 

           

2015 synt. 
2022-
2023         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk yht. 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Iso + Huo 28 34 35 32 40 40       209 

Iso ero 4 4 4 4 4 7       27 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli + Kepola 16 21 19 20 18 22       116 

Yhteiskoulu             59 60 60 179 

Yk ero             5 7 2 14 

YHTEENSÄ 48 59 58 56 62 69 64 67 62 545 
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2016 synt. 
2023-
2024         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Iso + Huo 29 28 34 35 32 40       198 

Iso ero 3 4 4 4 4 4       23 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli + Kepola 25 16 21 19 20 18       119 

Yhteiskoulu             62 59 60 181 

Yk ero             7 5 7 19 

YHTEENSÄ 57 48 59 58 56 62 69 64 67 540 

           

2017 synt.  
2024-
2025         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Iso + Huo 31 29 28 34 35 32       189 

Iso ero 0 3 4 4 4 4       19 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli + Kepola 12 25 16 21 19 20       113 

Yhteiskoulu             58 62 59 179 

Yk ero             4 7 5 16 

YHTEENSÄ 43 57 48 59 58 56 62 69 64 516 

           

2018 synt.  
2025-
2026         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Iso + Huo 33 31 29 28 34 35       190 

Iso ero 0 0 3 4 4 4       15 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli + Kepola 12 12 25 16 21 19       105 

Yhteiskoulu             52 58 62 172 

Yk ero             4 4 7 15 

YHTEENSÄ 45 43 57 48 59 58 56 62 69 497 

           

2019 synt.  
2026-
2027         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

Huovinrinne 0 0 0 0 0 0       0 

Iso + Huo 17 33 31 29 28 34       172 

Iso ero 0 0 0 3 4 4       11 

Kepola 0 0 0 0 0 0       0 

Lalli + Kepola 23 12 12 25 16 21       109 

Yhteiskoulu             54 52 58 164 

Yk ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ 40 45 43 57 48 59 58 56 62 468 
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Liite 3.6 Oppilasennusteet 2020-2031: Yksi 1-9 -luokkien perusopetuksen koulu 

Päivitetty 22.6.2020 

 

Syntymävuosi Lukuvuosi 1 koulun malli,  
luokat 1-9 

Huom: 

2013 2020-2021 577   

2014 2021-2022 559   

2015 2022-2023 545   

2016 2023-2024 540   

2017 2024-2025 516   

2018 2025-2026 497   

2019 2026-2027 468   

2020 2027-2028 436   

2021 2028-2029 384 puuttuu arvio 1. lk 

2022 2029-2030 326 puuttuu arvio 1-2 lk 

2023 2030-2031 267 puuttuu arvio 1-3 lk 

 

2020 synt.  
2027-
2028         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

1-6 lk 30 40 45 43 57 48       263 

7-9 lk yleis             55 54 52 161 

7-9 lk ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ             59 58 56 436 

           

2021 synt.  
2028-
2029         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

1-6 lk 0 30 40 45 43 57       215 

7-9 lk yleis             48 55 54 157 

7-9 lk ero             4 4 4 12 

YHTEENSÄ             52 59 58 384 

           

2022 synt.  
2029-
2030         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

1-6 lk 0 0 30 40 45 43       158 

7-9 lk yleis             57 48 55 160 

7-9 lk ero             0 4 4 8 

YHTEENSÄ             57 52 59 326 

           

2023 synt.  
2030-
2031         

  1.lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHTEENSÄ 

1-6 lk 0 0 0 30 40 45       115 

7-9 lk yleis             43 57 48 148 

7-9 lk ero             0 0 4 4 

YHTEENSÄ             43 57 52 267 
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