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1. KOULUVERKKOSELVITYKSEN TAUSTAA 

 

1.1. Alkusysäys päivitykselle 

 

Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi edellisen kouluverkkoselvityksen kokouksessaan 26.3.2018 § 

19. Kouluverkkoselvityksen väestö- ja oppilasennusteiden pohjana käytettiin Tilastokeskuksen 

30.10.2015 julkaisemaa kuntakohtaista väestöennustetta. Kouluverkkoselvityksessä todettiin, että 

suuria muutoksia Muhoksen kunnan kouluverkossa ei tarvitse tehdä seuraavan viiden vuoden 

aikana. Ko. kouluverkkoselvityksen jälkeen syntyneiden lasten määrä on jäänyt viimeisen kolmen 

vuoden aikana aiempaa (n. 150-160 lasta) pienemmäksi, asettuen tasolle n. 100-110 syntynyttä lasta 

vuosittain. Syntyvyyden alenemisen lisäksi hyvinvointipalveluiden investoinnit; Kirkonkylän 

modulikoulun ja uuden lukion rakentaminen ovat tuoneet lisähaastetta kuntatalouteen.  Em. syiden 

perusteella hyvinvointilautakunta esitti kokouksessaan 17.4.2019 § 63, että Muhoksella päivitetään 

kouluverkkoselvitys ja kunnanhallitus laatii kouluverkkoselvityksen tehtäväannon eli määrittelee 

tavoitteet, aikataulun ja perustettavan työryhmän kokoonpanon. Kunnanhallitus päätti 

kokouksessaan 23.4.2019 § 136, että kouluverkkoselvitys käynnistetään syksyn 2019 lopulla sen 

jälkeen kun väestäennuste on saatu. Uusi väestöennuste on julkaistu 30.9.2019. Kunnanhallitus 

käsitteli asiaa kokouksessaan 14.10.2019 § 301, ja päätti mm., että kouluverkkoselvityksen tulee 

valmistua 31.3.2020  mennessä. Suomessa 18.3.2020 alkaneen poikkeustilan vuoksi 

kouluverkkoselvityksen valmistumisen aikaa jatkettiin toukokuun loppuun. 

 

1.2. Työryhmä ja tehtäväanto 

 

Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 14.10.2019 § 301 kouluverkkoselvitystyöryhmään teknisen 

johtajan, isännöitsijän, huoltomestarin, hyvinvointijohtajan, Kirkonkylän koulun rehtorin, 

Korivaaran koulun toiminnasta vastaavan rehtorin ja työryhmän sihteeriksi hyvinvointipalveluiden 

toimistonhoitajan.    

 

Kunnanhallitus ohjeisti työryhmää, että tarkastelussa tulee ottaa huomioon 1) kunnan taloustilanne, 

2) syntyvyyden alenema ja 3) kiinteistökannan käytön optimointi. Kunnanhallituksen ohjeistuksen 

lisäksi kouluverkkoselvityksen tekemiseen tehtiin valtuustoaloite 30.9.2019. Valtuustoaloitteessa 

edellytetään, että kouluverkkoselvityksen päivityksessä arvioidaan vähintään kolmen, esimerkiksi 

seuraavien skenaarioiden vaikutuksia: 

 

Vaihtoehto 0 

Nykyinen kouluverkko sivualakouluineen säilytetään oppilasmäärän laskemisesta ja kunnan 

taloustilanteesta riippumatta. Opetus järjestetään nykyisen mallin mukaan. 

 

Vaihtoehto 1 

Kouluverkkoa karsitaan sivualakouluja sulkemalla oppilasmäärän laskun määräämässä tahdissa 

niin, että vuonna 2025 Muhoksella on korkeintaan kaksi alakoulua. 

 

Vaihtoehto 2 

Peruskoulun luokkien 0-6 opetus toteutetaan hajautetusti, kuitenkin nykyistä pienemmin resurssein. 

Opetus järjestetään osaksi uusilla toimintatavoilla (joustavat lukujärjestykset, liikkuvat opettajat, 

etäopetus, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa) ja nykyistä pienemmällä opetushenkilökunnalla. 

Opetustilat voidaan tarvittaessa vuokrata kunnan kiinteistöyhtiön tai muun toimijan omistamista 

toimitiloista. 
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Lisäksi valtuustoaloitteessa edellytetään, että kouluverkkoselvityksen päivitys toteutetaan selkeällä 

toimeksiannolla arvioida kunkin skenaarion kohdalla seuraavia asioita: 

 

- lapsivaikutusten arviointi 

- lapsiperheiden tarpeiden ja toiveiden huomioiminen 

- laadukkaan opetuksen järjestämisen toteuttamismahdollisuus 

- vaikutukset kunnan elin., veto- ja pitovoimaan 

- vaikutukset kunnan talouteen ja kykyyn vastata palveluvelvoitteistaan (eurot 

näkyville).  

 

 

1.3. Työryhmän lähtökohdat 

 

Työryhmässä keskusteltiin nykyisestä kouluverkosta, kahden alakoulun mallista (Kirkonkylän ja 

Hyrkin koulu) ja kahden isomman alakoulun (Kirkonkylän koulu ja Hyrkin koulu) sekä yhden 

pienemmän alakoulun mallista (tarkastelut vaihtoehdossa, jossa alakoulu on joko Huovila, 

Korivaara tai Laitasaari). Lisäksi keskusteltiin valtuustoaloitteessa esitetystä hajautetusta mallista, 

että olisiko sitä mahdollista toteuttaa.  

 

Skenaarioissa otetaan tarkasteluun mm. seuraavia näkökulmia: henkilöstö, talous, kiinteistöjen 

kunto, koulukiinteistöjen investointitarpeet, oppilasennuste, kuljetukset, lapsivaikutusten arviointi, 

palvelujen saavutettavuus, opetuksen järjestämisen näkökulma (toiminnallisuuden kehittäminen 

sekä parantaminen ja mitä opetussuunnitelma edellyttää).  

 

Työryhmä keskusteli Muhoksen kunnan kuntastrategiasta 2018-2025. Kuntastrategiassa todetaan, 

että Muhoksen väestö kasvaa vähintään yhdellä (1) prosentilla vuosittain ja kasvu sijoittuu 70% 

asemakaava-alueille ja kyliin 30%. Tilastokeskuksen väestöennuste on toisen suuntainen, sillä sen 

mukaan Muhoksen kunnan väestö vähenee. Tästä syystä  työryhmässä keskusteltiin, mitä 

oppilasennustetta selvityksessä käytetään. Työryhmä ei pidä Tilastokeskuksen ennustetta täysin 

käytettävänä, koska Muhoksen kunnan strategiassa edellytetään väestön kasvua.   

 

1.4. Aikaisemmat selvitykset 

 

Edelliset Muhoksen kunnan kouluverkkoselvitystyöt tehtiin vuosina 2007, 2010, 2012 ja 2018.     

Väestörekisterin mukaan Muhoksen väkiluku oli 31.5.2007 (8545 asukasta), vuonna 2010 asukkaita 

oli (8857) ja vuonna 2018 asukkaita oli noin (9000). Perusopetuikäisiä oli vuonna 2007 (882), 

vuonna 2010 (995), vuonna 2016 (1021) ja vuonna 2019 (1001).  

 

Vuonna 2007 tehdyssä kouluverkkotarkastelussa tilastokeskuksen ennusteet vuosille 2020, 2025 ja 

2040 olivat seuraavat: 1233, 1267 ja 1220. Kaksi vuotta myöhemmin tilastokeskuksen ennuste ko. 

vuosille oli 1249, 1276 ja 1231. Vuoden 2015 ennusteen mukaan seuraavat: 925, 852 ja 778 ja 

uusimman vuoden 2019 ennusteen mukaan seuraavat: 907, 743 ja 545. Vuosien 2007 ja 2009 

ennusteet ovat samankaltaiset, mutta vuosien 2015 ja 2019 ennusteissa vuodet 2025 ja 2040 

poikkeavat merkittävästi toisistaan. Muutos tilastokeskuksen ennusteissa on viimeisen kymmenen 

vuoden aikana ollut todella hurja. Muhoksen kunnan asukasluvussa ei ole tapahtanut suurta 

muutosta, väkiluku on hieman kasvanut, mutta alakoulukäisten määrä ennusteissa ja reaaliajassa  on 

vähentynyt selkeästi.  
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Kouluverkkotarkastelussa vuonna 2007 esitettiin neljä kouluverkkomallia vuodelle 2020:  

 

Kouluverkkomalli I sen hetkinen kouluverkko,  

Kouluverkkomalli II Huovila, Hyrkki, Kirkonkylä ja erillinen esikoulu Korivaaran tiloissa,  

Kouluverkkomalli III Huovila, Hyrkki, Kirkonkylä ja Korivaara 

Kouluverkkomalli IV Huovila, Hyrkki, Kirkonkylä, Korivaara ja Honkalan-Mäntyrannan koulu.   

 

Kouluverkkoselvitystyössä 2010 esitettiin viisi kouluverkkomallia:  

 

Vaihtoehto 0 sen hetkinen kouluverkko,  

Vaihtoehto 1 Laitasaaren ja Honkalan koulun lakkauttaminen ja oppilaiden siirtäminen 

Kirkonkylän kouluun sekä Hyrkin koulun laajentaminen 2-sarjaiseksi kouluksi,  

Vaihtoehto 2 Honkalan-Mäntyrannan alueelle uusi 0-4 vuosiluokkien koulu ja 5-6 luokkien 

oppilaat Kirkonkylän kouluun, Laitasaaren koulu peruskorjataan 70 oppilaan kouluksi ja Hyrkin 

koulu laajennetaan 2-sarjaiseksi kouluksi,  

Vaihtoehto 3 Honkalan-Mäntyrannan alueelle uusi 0-6 vuosiluokkien, noin 100 oppilaan koulu, 

joko omana tai vuokraamalla, Laitasaaren koulu peruskorjataan 70 oppilaan kouluksi, Kirkonkylän 

koulu laajennetaan ja peruskorjataan noin 580 oppilaan kouluksi ja Hyrkin koulu laajennetaan 2-

sarjaiseksi kouluksi ja 

Vaihtoehto 4 Honkalan koulun lakkauttaminen, oppilaat Kirkonkylän kouluun, Kirkonkylän koulu 

kasvaa noin 680 oppilaan kouluksi, Laitasaaren koulu peruskorjataan noin 70 oppilaan kouluksi ja 

Hyrkin koulu laajennetaan 2-sarjaiseksi kouluksi. 

 

Kouluverkkoselvityössä 2018 todettiin seuraavat asiat:  

 

 Seuraavina viitenä vuotena koulujen suurempien investointien välttäminen,  

 Joustavat oppilaaksiottoalueet,  

 Opetusryhmien joustavat siirrot tarpeen mukaan.  

 Oppilasmäärän vähenemisen seurauksena, luokanopettajien sekä aineenopettajien 

virkojen määrän tarve on vähenevä. Nykyisen oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä 

alakouluissa tulee vähenemään yli sadalla oppilaalla ja yläkoulussa lähes 30 oppilaalla 

viiden vuoden kuluttua. Opettajan virkojen määrässä se tarkoittaa muutamasta opettajan 

virasta ylöspäin. Merkittävimmät säästöt henkilöstökustannuksiin viiden vuoden 

kuluttua tulevat siten opettajien virkojen määrän vähenemisellä.   

 Selvitystyön perusteella voidaan todeta, että pysyvämpiä ratkaisuja pystytään tekemään 

viiden vuoden kuluttua.      

 

2. TALOUDELLINEN TILANNE 

 

Muhoksen kunnan tilinpäätös vuonna 2018 oli alijäämäinen noin 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 

2019 alijäämäinen noin 1, 9 miljoonaa euroa. Velkaantumisen kasvu jatkui vuoden 2019 aikana, 

koska investointitaso vuonna 2019 oli korkea johtuen mm. Kirkonkylän koulun yhteyteen 

rakennetusta modulikoulusta. Alkuvuoden 2020 osalta voidaan todeta, että verotulot olivat 

kehittyneet arvioidun mukaisesti, mutta loppuvuoden osalta verotulojen ennakoidaan olevan yli 2 

miljoonaa euroa pienemmät. Kuntaliiton verotulokehikon 4/2020 mukaan Muhoksen kunnan 

verotuloennuste kuluvalle vuodelle on 29,8 miljoonaa euroa, kun kuluvan vuoden 2020 

talousarviossa verotulokohdaksi on merkitty 31,8 miljoonaa euroa. Kuntaliiton 4/2020 julkaisema 

ennuste tulevan vuoden 2021 valtionosuuksista Muhoksen kunnassa on 1,3 miljoonaa euroa 

pienempi. Tämä vaikutus kuntatalouteen vaikuttaa ensi vuonna.  
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Suurin haaste Muhoksen kuntataloudelle 2020 talousarviovuodelle sekä suunnitteluvuosille 2021-

2022 on verotulojen ennustettavuuden ja velkaantumisen aiheuttama korkokulujen kasvu. Paineita 

aiheuttaa erityisesti käyttötalousmenojen kasvu, tulojen kasvun kasvattaminen ja 

investointiohjelman laadinta siten, että yllättäviä ylimääräisiä investointeja ei tule, jotta 

velkaantuminen ei lisääntyisi. Tulevien vuosien investointiohjelmien on loppuvuosien osalta oltava 

suppea. Muhoksen kunta on velkaantunut huomattavasti vuosien 2015-2019 aikana. 

Velkaantumisennuste on edelleen 2019-2021 korkea johtuen merkittävistä investointitarpeista 

etenkin kiinteistöjen kunnostamiseen.  

 

Muhoksen kunta on velkaantunut vuosina 2014-2019 merkittävästi, sillä vuoden 2014 hieman alle 

28 miljoonan euron lainakanta on kasvanut vuonna 2019 yli 41 miljoonaan euroon. Lainamäärä 

asukasta kohti on kasvanut hieman yli 3 000 eurosta yli 4 600 euroon.   

 

Muhoksen kunnan vuoden 2020 talousarvion toimintakulut ovat noin 67,3 miljoonaa euroa, joista 

hyvinvointipalveluiden osuus on noin 21,2 miljoonaa euroa. Suurimmat toimintakulut ovat sosiaali- 

ja terveyspalveluilla noin 35,7 miljoonaa euroa. Konsernipalveluiden toimintakulut ovat noin 9,7 

miljoonaa euroa ja teknisen toimen noin 8,1 miljoonaa euroa.  

 

3. VÄESTÖN KEHITYS 

 

Tilastokeskuksen viimeisin väestöennuste on julkaistu 30.9.2019. Tilastokeskuksen tuoreimman 

väestöennusteen mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää yhtään maakuntaa, jossa syntyy 

enemmän ihmisiä kuin kuolee, jos syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla. Maamme väkiluku lähtee 

nykyisellä kehityksellä laskuun vuonna 2031. Vuonna 2050 väkiluku olisi noin 100 000 nykyistä 

pienempi.  

 

Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja 

muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, 

sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan 

väestönkehitykseen. 

 

Tilastokeskuksen väestölaskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu 

nykyisen kaltaisena. Niitä ei siis tule tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä.  

  

Tilastokeskuksen tuoreimmassa väestöennusteessa oletetaan, etää syntyvyys pysyisi vakiona 

tulevaisuudessa. Aiemmin laadituissa ennusteissa syntyvyysoletus on ollut korkeampi. Ennusteessa 

oletetaan, että Suomi saa muuttovoittoa ulkomailta 15 000 henkilöä vuosittain.  

 

Vuoden 2019 ennusteessa alle 15-vuotiaiden määrä vuonna 2040 olisi 688 000, mikä on 178 000 

vähemmän kuin ennusteessa 2015. Viimeksi Suomessa on ollut alle 15-vuotiaita näin vähän vuonna 

1894 kuin ennusteessa 2015, ja määrä vähenee entisestään. Vielä 1980-luvun alussa joka viides 

suomalainen oli alle 15-vuotias.  Suurin syy nuorten määrän vähenemiseen on riittämättömällä 

tasolla oleva syntyvyys.  

 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 ja vuoden 2015 väestöennusteen mukaan Muhoksen kunnan väestön 

väestöennuste vuosille 2020-2030 on seuraava: 
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Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteen mukaan Muhoksen kunnan väkiluku laskee 

vuoteen 2030 saakka. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 muhoslaisia on 

8167.  

 

Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteen mukaan Muhoksen kunnan väkiluvun kasvu 

vuoteen 2030 on huomattavasti vähäisempää kuin vuoden 2019 mukaan. Tilastokeskuksen vuoden 

2015 ennusteessa vuonna 2040 muhoslaisia on 8834.   

 

4. SYNTYVYYDEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2020 - 2030 

 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 ja vuoden 2015 ennusteen mukaan syntyvyyden tarkastelu 

Muhoksen kunnassa vuosille 2020-2030 on seuraava: 

 

 

 
Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennusteen mukaan Muhoksen kunnan lasten syntyvyys putoaa alle 

90 jo vuodesta 2022 alkaen ja pysyvän sillä tasolla vuoteen 2030, jolloin syntyy 87 lasta. Vuoden 

2015 tilastokeskuksen väestöennusteeseessa muhoslaisia lapsia syntyy vuosina 2020 ja 2030 noin 

120 lasta.    
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5. LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄN KEHITTYMINEN VUOSINA 2020 - 

2030 

 

Seuraavassa taulukossa on käytetty tilastokeskuksen vuoden 2019 ja vuoden 2015 ennusteita 

ikäryhmille ( 0-6) vuosille 2020-2030.  

 

 

Vuoden 2019 ennusteen mukaan alle kouluikäisten määrä (0-6-vuotiaat) laskee tarkastelujakson 

2020 - 2030 aikana yli 150 lapsella, kun vuoden 2015 ennusteen mukaan ainoastaan noin 60 

lapsella.   

 

Seuraavassa taulukossa on käytetty tilastokeskuksen vuoden 2019 ja vuoden 2015 ennusteita 

ikäryhmille  (7-12) vuosille 2020-2030.  

 

 

 

Vuoden 2019 ennusteen mukaan alakouluikäisten määrä (7-12-vuotiaat) laskee tarkastelujakson 

2020 - 2030 aikana yli 330 oppilaalla, kun vuoden 2015 ennusteen mukaan oppilasmäärän lasku on 

hieman yli 100 oppilasta.  
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Seuraavassa taulukossa on käytetty tilastokeskuksen vuoden 2019 ja vuoden 2015 ennusteita 

ikäryhmille  (13-15) vuosille 2020-2030.  

 

 

 

Vuoden 2019 ennusteen mukaan yläkoulukäisten määrä (13-15-vuotiaat) laskee tarkastelujakson 

2020 - 2030 aikana yli 110 oppilaalla, kunn vuoden 2015 ennusteen mukaan laskua on noin 50 

oppilasta.  

 

6. OPPILASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN  

 

Seuraavana on tarkasteltu koulujen oppilasennusteita lukuvuodesta 2020-2021 lukuvuoteen 2025- 

2026. Koulujen oppilasennuste ei perustu Tilastokeskuksen väeöstöennusteeseen, koska siinä olevia 

oppilasmääriä ei pystytä jakamaan koulupiireittäin. Ennusteet on tehty 10.2.2020 tilanteesta Effica-

järjestelmästä otettujen Muhoksella kirjoilla olevien lasten mukaan. Effica-järjestelmässä oleva 

väestömäärä on päivitetty väestörekisteristä. Ennusteissa ei ole lähdetty arvioimaan tulevina 

vuosina syntyviä ikäluokkia, vaan se perustuu kyseisenä päivänä kerättyyn tietoon sen hetkisistä 

lasten määristä ikävuosittain (0-6) sekä tietoihin koulujen sen hetkisistä oppilasmääristä luokittain. 

Koulujen oppilasmäärät on kerätty Primus-oppilastietojärjestelmästä. Näiden oppilasmäärien 

perusteella tehdyissä koulujen oppilasennusteissa ei arvioida mahdollisen  muuttoliikkeen 

vaikutusta koulujen oppilasmääriin. Eikä siinä myöskään arvioida kunnan sisällä tapahtuvan 

muuttoliikkeen vaikutusta koulujen oppilasmääriin.  

 

Oppilasmäärissä tapahtuu pieniä muutoksia vuosittain, myös lukukauden aikana. Koulujen 

ikäluokkien oppilasmääriin voi tulla muutoksia mm. kunnan sisäisen muuttoliikkeen johdosta tai  

mikäli huoltajat hakevat huollettavalleen koulunkäyntilupaa muuhun kuin lähikouluun tai oppilaita 

sijoitetaan alueellisiin pienryhmiin, jotka eivät ole oppilaan varsinaisessa lähikoulussa.  

 

Yllä mainittuihin tietoihin perustuvat koulujen oppilasennusteet on tehty vuoteen 2025-2026 jolloin 

vuonna 2019 syntyneet lapset ovat esikouluiässä. 

   

Tarkastelupäivänä 10.2.2020 Muhoksen kunnan alakouluissa oppilaita oli 1012, joista esiopetuksen 

oppilaita oli 82. Päiväkodeissa esikouluoppilaita oli 81. Muhoksen yläkoulussa oppilaita oli 459.   

 

Efficassa oleviin väestörekisteritietoihin ja 10.2.2020 kouluissa olleiden oppilaiden perusteella 

tehdyn oppilasennusteen mukaan alakoulujen oppilasmäärät vuosina 2020-2025 ovat seuraavat: 
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Ennusteessa on lukuvuodesta 2020-2021 lähtien esikoululaiset arvioitu kouluun ja päiväkotiin 

viiden edellisen lukuvuoden (lukuvuodesta 2015-2016  lukuvuoteen 2018 -2019) sijoittumisen 

keskiarvolla.  Taulukosta käy selkeästi ilmi se, että alakoulujen kokonaisoppilasmäärä on laskeva, 

kun yläkoulun oppilasmäärä pysyy kuta kuinkin nykyisessä määrässä. Alakoulujen oppilasmäärä 

laskee melkein 170 oppilaalla lukuvuodesta 2020-2021 lukuvuoteen 2025-2026. Yläkoulun 

oppilasmäärä vastaavana aikana laskee ainoastaan 10 oppilaalla. Syntyvyyden kääntyminen laskuun 

alkaa näkyä esikoululaisten määrässä lukuvuodesta 2022-2023 alkaen.   
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7. KOULUKOHTAISET TARKASTELUT JA OPPILASENNUSTEET 

VUOSINA 2020 - 2025 

 

Muhoksen kunnassa toimii tällä hetkellä viisi alakoulua: Huovilan koulu, Hyrkin koulu, 

Kirkonkylän koulu, Korivaaran koulu ja Laitasaaren koulu. Yläkouluja on yksi minkä 

hallinnollisessa alaisuudessa toimii myös erityiskoulu, Oulujoen koulu. Oulujoen koulu toimii 

Oulujoen perhekodin tiloissa ja pääsääntöisesti siellä on oppilaita vuosiluokilta 7- 9. Esiopetusta 

järjestetään kaikkien alakoulujen ja päiväkotien yhteydessä. Muhoksen kunnan alueelliset 

pienluokat (0-2), (1-6) ja (0-9) toimivat Kirkonkylän koulussa sekä alueellinen pienluokka (0-6) 

Hyrkin koulussa. Lisäksi Muhoksen kunnassa on oma lukio. 

 

Koulukohtaisissa kuvauksissa tarkastellaan koulujen perusopetusryhmämäärää, henkilöstömäärää,  

(10.2.2020) oppilasmäärää ja tilinpäätöksen 2019 kustannuksia.  

 

Muhoksen kunnan alakouluissa lukuvuonna 2019-2020 on  71 opettajaa (rehtorit (5), 

luokanopettajat (48), erityisluokanopettajat (7), esikoulun opettajat (7), laaja-alaiset erityisopettajat 

(2) ja alakoukoulun kielten opettajat (2)). Muhoksen alakouluissa lukuvuonna 2019-2020 on 25 

koulunkäynninohjaajaa, joista viisi on aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaa. Luokanopettajista 

kuusi (6) saavuttaa eläkeiän vuoteen 2025 mennessä ja yhdeksän (9) vuoteen 2029 mennessä.  

 

Tekninen toimi on laatinut koosteen hyvinvointipalveluiden koulurakennusten rakentamisvuosista, 

tilavuudesta, kerrosalasta, kiinteistökustannuksista, tasearvosta, kiinteistöpalveluista, 

lämmitysjärjestelmästä, IV-kojeista, putkistoista ja tulevista korjauksista. Lisäksi tekninen toimi on 

toimittanut inventaarilistan.  Teknisen toimen laatiman koosteen lisäksi on käytetty jo olemassa 

olevaa materiaalia, jotka tulevat hyvinvointipalveluilta. 

 

Kaikkien koulujen tilinpäätöksen 2019 tietojen mukainen  kustannusten jakautuminen oli seuraava:  
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Koulukohtaisesti kustannukset per oppilas tilinpäätöksen 2019 kustannusten mukaan olivat 

seuraavat: 

 

6066 6140 5975
6436

8266
7811

3000
4000
5000
6000
7000
8000

Koulukohtaiset kustannukset per oppilas TP2019

Kust. per oppilas (€/oppilas)

 

7.1. HUOVILAN KOULU (Ketolanojantie 653, 91500 Muhos)   

 

Huovilan koulu antaa perusopetusta luokille 0-6, ja koulussa on seitsemän opetusryhmää: 0, 1, 2, 3, 

4, 5 ja 6. Koulussa on kuusi luokanopettajaa ja yksi esiluokanopettaja, joista yksi luokanopettaja 

toimii koulun toiminnasta vastaavana rehtorina. Kiertävä erityisopettaja pitää viikossa 17 tuntia 

opetusta koululla. Opettajien lisäksi koulussa on kaksi koulunkäynninohjaajaa. Tilastointipäivänä 

20.9.2019 koulussa oli 129 oppilasta, tyttöjä 66 ja poikia 63.  

 

Oppilaista noin kaksi kolmasosaa on koulukuljetuksessa lukuvuonna 2019 - 2020, luokkien 0-1 

oppilaista kaikki. Kuljetusoppilaita on yhteensä 102. Huovilan koulun kuljetuskustannukset 

tilinpäätöstietojen 2019 mukaan ovat 75 853 €:a. 

 

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen  mukaan Huovilan koulun toimintakate oli 751 282 €. Suurin 

menoerä olivat henkilöstökulut 441 766 €. Seuraavaksi suurin menoerä olivat palvelujen ostot 183 

063 €, joista kuljetuskustannukset 75 194 €, ateriapalvelut 65 061 € sekä siivous 39 208 €. Sisäiset 

vuokrat olivat 110 376 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus kustannuksista oli 15 276 €, 

joista oppikirjojen kustannusten osuus  oli 11 006 €. 
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Huovilan koulun oppilasmäärä kääntyy laskuun lukuvuodesta 2022-2023 alkaen ja lukuvuonna 

2025-2026 oppilaita on 26 vähemmän kuin lukuvuonna 2020-2021.  

 

 
 

Ennusteen mukaan Huovilan koulun esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät vuosiluokittain 

lukuvuodesta 2020 - 2021 lukuvuoteen 2025 - 2026 ovat seuraavat: 

 

lukuvuosi 
pk:ssa 

olevat 

eskarit 

koulussa 

olevat 

eskarit 

1. lk  2. lk 3.lk  4. lk 5. lk 6. lk 

koulussa 

oppilaita 

yhteensä 

2020-21 6 12 20 21 16 18 18 19 124 

2021-22 6 11 18 20 21 16 18 18 122 

2022-23 3 7 17 18 20 21 16 18 117 

2023-24 4 9 10 17 18 20 21 16 111 

2024-25 4 9 13 10 17 18 20 21 108 

2025-26 3 7 13 13 10 17 18 20 98 

 

Huovilan koulun eskareissa tapahtuu huomattava vähennys, sillä oppilasmäärä tippuu 

kolmannekseen eli lukuvuodesta 2022-2023 lähtien esikoululaisten määrä jää alle kymmeneen 

oppilaaseen. Samoin käy 1.-3.luokille, sillä oppilasmäärät vähenevät jopa kolmanneksesta melkein 

puoleen. 4.-5.luokkien oppilasmäärä pysyy samana, kun 6.luokan oppilasmäärä kasvaa.    

 

Huovilan koulun kiinteistö 

 

Huovilan koulu on tavanomainen eri vuosikymmeninä laajennettu koulurakennus, jossa on 

opetuskäytön lisäksi vapaa-ajan toimintaan liittyvää iltakäyttöä.  

 

Huovilan koulu on rakennettu vuonna 1953 ja sitä on laajennettu vuonna 1998. Koulu on 

yksikerroksinen ja sen kerrosala on 1363m2. Lämmitysjärjestelmänä on maalämpö ja sähkö. IV-

kojeet ja putkistot ovat kunnossa. Kiinteistön kustannukset vuosina 2017, 2018 ja 2019  (sisältävät 

poistot) olivat 108 000, 100 000 ja 180 000 €.  

 

Inventaarilistan mukaan Huovilan koulun lämmitysjärjestelmä on muutettu maalämmöksi vuonna 

2017. Koulun SV- ja JV-linjat on uusittu vuonna 2009. Huovilan koulun lämmitysjärjestelmän 

muutosten ja SV- sekä JV-linjojen uudistamisten kokonaiskustannukset ovat olleet yhteensä 177 

021 €.  
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Huovilan koulun tulevien vuosien peruskorjaustarpeet ovat 410 000 euroa. Peruskorjaustarpeisiin 

on kuntoarvion perusteella arvioitu 1) akuutit asiat 2021-2022 n. 385 000 euroa ja 

huoltokorjausasiat 2025-2026 n. 25 000 euroa. Kustannukset syntyvät pääosin vesikaton, yläpohjan, 

julkisivun ja pihan korjaustarpeista.   

 

Huovilan koulun investointitarpeet ovat 701 000 euroa. Hankesuunnitelmassa esitetyt muutokset 

parantavat koulun opetuksen laatua ja toiminnallisuutta. Nykyisellään taito- ja taideaineiden opetus 

on ollut opetussuunnitelmaan verraten puutteellista, ja nykyiset wc-tilat ovat alimitoitetut. 

Suunnitelmassa esitetty laajennusosa kytkeytyy nykyiseen rakennukseen. Uusi luokkatila on 

jaettavissa kahteen erilliseen tilaan siirtoseinän avulla. Uusi luokkatila on helposti myös 

iltakäyttäjien käytettävissä.   

 

Jos oppilasennusteet jatkuvat vuodesta 2025 eteenpäin suuruusluokaltaan samanlaisena (alle sata 

oppilasta) voisi yhden oppilasryhmän vähentää. Tämä vaikuttaisi myös Huovilan koulun 

hankesuunnitelmaan koskien taito- ja taideaineiden luokkatilaa eli opetusryhmä vähemmän, niin 

Huovilan koulussa olisi tila edellä mainittuun käyttöön ilman investoimista lisärakentamiseen.   

7.2. HYRKIN KOULU  (Mettäperäntie 5, 91410 Jokirinne)  

 

Hyrkin koulu antaa perusopetusta luokille 0-6, ja koulussa on lukuvuonna 2019-2020 10  

opetusryhmää: 0, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6, ja alueellinen pienluokka 0-5 (erityisluokka).  

Koulussa on esiluokanopettaja ja  9 luokanopettajaa, joista yksi toimii koulun toiminnasta 

vastaavana rehtorina. Pienluokan 0-5 opettajana toimii erityisluokanopettaja. Laaja-alainen 

erityisopettaja on yhteinen Huovilan koulun kanssa ja Hyrkin koululla hänellä on opetustunteja 12. 

Lisäksi koulussa on neljä  koulunkäynninohjaajaa. Tilastointipäivänä 20.9.2019 koulussa oli 164 

oppilasta, tyttöjä 76 ja poikia 84.  

 

Kuljetusoppilaita on yhteensä kuusi. Hyrkin koulun kuljetuskustannukset tilinpäätöstietojen  2019 

mukaan ovat 13 303 €:a. 

 

Vuoden 2019 Tilinpäätöstietojen  mukaan Hyrkin koulun toimintakate oli 958 231 €. Suurin 

menoerä olivat henkilöstökulut 629 008 €. Seuraavaksi suurin menoerä olivat palvelujen ostot 168 

541 €, joista kuljetuskustannukset 13 303 €, ateriapalvelut 107 747 € sekä siivous 38 157 €. Sisäiset 

vuokrat olivat 160 728 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus kustannuksista oli 22 888 €, 

joista oppikirjojen kustannusten osuus  oli 15 741 €. 
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Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä laskee koko ennustekauden ajan. Lasku on voimakkainta 

lukuvuoden 2023 - 2024 alusta alkaen, jolloin oppilasmäärä vähenee 11 oppilaalla edelliseen 

lukuvuoteen verrattuna. Tarkastelujakson aikana oppilasmäärä vähenee 30 oppilaalla. Ennusteen 

mukaan koulun oppilasmäärä laskee alle 140 oppilaan määrään. Hyrkin koulun oppilasmäärään 

tulee suhtautua varauksella, koska alueella oleva tonttitarjonta voi muuttaa tilanteen toiseen 

suuntaan.  

 
 

Ennusteen mukaan Hyrkin koulun esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät vuosiluokittain vuosina 

lukuvuodesta 2020- 2021 lukuvuoteen 2025 - 2026 ovat seuraavat: 

 

lukuvuosi 
pk:ssa 

olevat 

eskarit 

koulussa 

olevat 

eskarit 

1. lk  2. lk 3.lk  4. lk 5. lk 6. lk 

koulussa 

oppilaita 

yhteensä 

2020-21 10 14 22 22 29 28 23 26 164 

2021-22 11 15 24 22 22 29 28 23 163 

2022-23 8 11 26 24 22 22 29 28 162 

2023-24 6 9 19 26 24 22 22 29 151 

2024-25 8 11 15 19 26 24 22 22 139 

2025-26 7 9 19 15 19 26 24 22 134 

 

Hyrkin koulun eskarilaisten määrä vähenee neljäsosaan ja 5.luokkaa lukuunottamatta muiden 

luokkien oppilasmäärä noin kolmasosan.     
 

Hyrkin koulun kiinteistö 

 

Hyrkin koulu on rakennettu vuonna 1992 ja sitä on laajennettu vuosina 1998, 2006 ja 2017. Koulu 

on yksikerroksinen ja sen kerrosala on 2794 m2. Lämmitysjärjestelmänä on maa- ja kaukolämpö. 

IV-kojeet ja putkistot ovat kunnossa. Kiinteistön kustannukset vuosina 2017, 2018 ja 2019 (sisältää 

poistot) olivat 195 00, 288 000 ja 425 000 €.  

 

Vuonna 2017 valmistui koulun kylkeen uusi päiväkoti, ja tässä yhteydessä koulun ruokasali 

laajennettiin 120-paikkaiseksi ja koulun vanhan ja uudemman osan väliin rakennettiin lasiseinäinen 

yhdyskäytävä. Koulun luokkatiloihin ei päiväkodin rakentamisen yhteydessä tullut lisätiloja.  

Rakennusten kerrosala on yhteensä jonkin verran yli 2500 m2. Rakennuksessa on koneellinen 

ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ollaan vastikään parannettu korjaamalla koneita ja lisäämällä 

ilmanvaihtoa aiemmin ilmanvaihdoltaan puutteellisiksi koettuihin tiloihin. 
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Hyrkin koulun 1. ja 2.vaiheiden alueilla on todettu sisäilmaan liittyviä ongelmia. Ongelmat ovat 

ilmenneet käyttäjien oireiluna. Asiaa on tutkittu ja sisäilmaiongelmien korjausta koskeva 

hankesuunnitelmna on käynnistynyt helmikuussa 2020. Hankesuunnittelu valmistuu toukokuussa 

2020. Hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen vaihtoehdot, laajuus ja kustannukset.  
 

Hyrkin koulun peruskorjaustarpeet ovat 1,3 milj. euroa. Kiinteistön remontin kustannukset ovat 

arviolta noin 1 milj. euroa, pihatyöt 100 000 euroa, salaojajärjestelmä 100 000 euroa ja 

sadevesijärjestelmä 100 000 euroa.   
 

7.3. KIRKONKYLÄN KOULU  (Veturitie 9, 91500 Muhos) 

 

Kirkonkylän koulu antaa opetusta luokille 0-6 ja koulussa on lukuvuonna 2019-20 27 

opetusryhmää: 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 

5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C ja 6D. Näiden lisäksi koulussa toimivat kunnalliset erityisopetuksen 

pienluokat; PL 0-2, PL 1-6 ja PL 0-9 ja erityisluokanopettajat luokille 0-2AB, 2CD-4 ja 5-6. 

Koulussa on 3 esiluokanopettajaa, 24 luokanopettajaa, virkarehtori, 6 erityisluokanopettajaa, 2 

englannin ja ruotsin kielen opettajaa sekä 13 koulunkäynninohjaajaa. Tilastointipäivänä 20.9.2019 

koulussa oli 510 oppilasta, joista yleisopetuksessa 489 ja erityisluokilla 21. Yleisopetuksen 

oppilaista  tyttöjä oli 228 ja poikia 261 ja kunnallisissa pienluokissa oli 3 tyttöä ja 18 poikaa.   
 

Oppilaista kuljetuksessa on 129 ja edellisenä lukuvuotena 137. Lukuvuonna 2019 - 2020  9 

oppilaan koulumatka on yli 10 km ja 84 oppilaan koulumatka 5 - 10 km. Oppilaista suurimman 

osan eli 343 oppilaan koulumatka on alle 3km, näistä 36 oppilasta on kuljetuksessa. Kirkonkylän 

koulun kuljetuskustannukset tilinpäätöstietojen  2019 mukaan ovat 221 047 €:a. Kirkonkylän 

koulun kuljetuskustannuksia nostavat alueellisten pienryhmien oppilaiden kuljetukset. Suurin osa 

pienryhmien oppilaista on taksikuljetuksissa. 

 

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen  mukaan Kirkonkylän koulun toimintakate oli 2 928 655 €. Suurin 

menoerä olivat henkilöstökulut 1 677 443 €. Seuraavaksi suurin menoerä olivat palvelujen ostot 590 

341 €, joista kuljetuskustannukset 221 047 €, ateriapalvelut 199 660 € sekä siivous 157 231 €. 

Sisäiset vuokrat olivat 560 148 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus kustannuksista oli 86 

441 €, joista oppikirjojen kustannusten osuus  oli 57 203 €. Alueellisten pienryhmien oppilaiden 

oppikirjojen sekä aineiden tarvikkeiden ja tarvikkeiden kustannukset ovat erityisopetuksen alla ja 

eivät sisälly edellä mainittuihin kustannuksiin. 
 
 

Kirkonkylän koulun oppilasmäärä laskee koko ennustekauden ajan. Lasku on voimakkainta 

lukuvuodesta 2022-2023 alkaen, jolloin oppilasmäärä vähenenee lähemmäs 20-30 oppilaalla 

vuosittain. Koko tarkastelujakson aikana oppilasmäärä vähenee 98 oppilaalla.   
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Ennusteen mukaan Kirkonkylän koulun esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät vuosiluokittain 

lukuvuodesta 2020-2021  lukuvuoteen 2025-  2026 ovat seuraavat: 

 

lukuvuosi 
pk:ssa 

olevat 

eskarit 

koulussa 

olevat 

eskarit 

1. lk  2. lk 3.lk  4. lk 5. lk 6. lk 

koulussa 

oppilaita 

yhteensä 

2020-21 33 27 85 71 91 78 78 71 501 

2021-22 39 33 60 85 71 91 78 78 496 

2022-23 31 26 72 60 85 71 91 78 483 

2023-24 34 29 57 72 60 85 71 91 465 

2024-25 26 22 63 57 72 60 85 71 430 

2025-26 22 18 48 63 57 72 60 85 403 

 

 

Kirkonkylän koulun 6.luokan oppilaiden määrä kasvaa yli 20 oppilaalla, kun muiden luokkien 

oppilasmäärä vähenee jopa yli puolella.  

 

Kirkonkylän koulun kiinteistö 

 

Kirkonkylän koulun A-osa on otettu käyttöön 2012 ja B- ja C-osa 2020. D-osan peruskorjaus on 

tehty vuonna 2007 sekä lattioiden tiivistyskorjaukset ja sokkelin muutostyö kesällä 2019. 

Kiinteistön kerrosala on 6074m2. Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö. IV-kojeet ja putkistot 

ovat kunnossa. Kiinteistön kustannukset vuosina 2017, 2018 ja 2019  (sisältävät poistot) olivat 

545 000, 540 000 ja 620 000 €.  Teknisen toimen arvion mukaan kiinteistön kunto on hyvä.  

 

Kirkonkylän koulun peruskorjaus- ja investointitarpeet ovat noin 1,8 milj. euroa. Piha-alueen osuus 

on noin 840 000 euroa (toteutus vuonna 2021) liikuntasalin 500 000 euroa, väestönsuojan 500 000 

euroa ja lumisäleikön 10 000 euroa.    

 

Jos oppilasmäärän väheneminen on esitetyn mukainen, niin lukuvuonna 2025-2026 Kirkonkylän 

koulun D-rakennuksen 4 luokkaa voidaan ottaa opetuskäytöstä pois.       
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7.4. KORIVAARAN KOULU (Niirasentie 2, 91500 Muhos) 

 

Korivaaran koulu antaa opetusta vuosiluokille 0-6 ja koulussa on seitsemän opetusryhmää: 0, 1, 2, 

3, 4, 5 ja 6. Koulussa on esiluokanopettaja ja kuusi luokanopettajaa, joista yksi on koulun 

toiminnasta vastaava rehtori. Laitasaaren ja Korivaaran koulun yhteisellä kiertävällä 

erityisopettajalla on opetusta  26h viikossa, mistä Korivaaran koululla  12h viikossa. Koululla on 

kaksi koulunkäynninohjaajaa, joista toinen on palkattu valtionavustusrahalla.  

 

Tilastointipäivänä 20.9.2019 koulussa oli 123 oppilasta, joista tyttöjä 62 ja poikia 61. 

Kuljetusoppilaita Korivaaran koululla on 20. Korivaaran koulun kuljetuskustannukset 

tilinpäätöstietojen 2019 mukaan olivat 70 251 €:a. 

 

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen  mukaan Korivaaran koulun toimintakate oli 742 398 €. Suurin 

menoerä olivat henkilöstökulut 437 883 €. Seuraavaksi suurin menoerä olivat palvelujen ostot 156 

002 €, joista kuljetuskustannukset 70 251€ €, ateriapalvelut 63 468 € sekä siivous 19 613 €. Sisäiset 

vuokrat olivat 129 060 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus kustannuksista oli 18 626 €, 

joista oppikirjojen kustannusten osuus  oli 10 394 €.  

 

 
 

Korivaaran koulun oppilasmäärä kasvaa kolmena lukuvuonna lukuvuodesta 2021-2022 alkaen, 

kunnes oppilasmäärä kääntyy laskuun lukuvuodesta 2024-2025 alkaen siten, että tarkastelujakson 

lopussa oppilaita on 10 vähemmän kuin tarkastelujakson alussa.  
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Ennusteen mukaan Korivaaran koulun esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät vuosiluokittain 

lukuvuodesta 2020-2021 lukuvuoteen 2025 - 2026 ovat seuraavat: 

 

lukuvuosi 
pk:ssa 

olevat 

eskarit 

koulussa 

olevat 

eskarit 

1. lk  2. lk 3.lk  4. lk 5. lk 6. lk 

koulussa 

oppilaita 

yhteensä 

2020-21 11 11 21 24 20 19 17 19 131 

2021-22 10 11 22 21 24 20 19 17 134 

2022-23 10 11 21 22 21 24 20 19 138 

2023-24 8 9 21 21 22 21 24 20 138 

2024-25 8 8 17 21 21 22 21 24 134 

2025-26 3 3 16 17 21 21 22 21 121 

 

Korivaaran koulun 1.luokan ja 5.luokan oppilaiden määrä kasvaa, kun muiden luokkien 

oppilasmäärä vähenee, mutta väheneminen on hyvin pientä.  

 

Korivaaran koulun kiinteistö 
 

Korivaaran koulu on rakennettu 1950-luvulla, ja sitä on laajennettu vuosina 1986 ja 2009. Koulu on 

kaksikerroksinen ja sen kerrosala on 1695m2. Lämmitysjärjestelmänä on sähkö (lähilämpö), 

sopimus on voimassa vuoteen 2023 saakka. IV-kojeet ja putkistot ovat kunnossa. Kiinteistön 

kustannukset vuosina 2017, 2018 ja 2019 (sisältää poistot) olivat 105 000, 106 000 ja 107 000 €.  

 

Nykyinen koulurakennus soveltuu nykyiselle koulukäytölle hyvin. Syksyllä 2019 tehdyssä 

hankesuunnitelmassa esitetyt muutokset parantavat koulun opetuksen laatua ja toiminnallisuutta. 

Liikuntasali on nykyisiin opetusryhmäkokoihin liian pieni, ja salin nykyinen varasto on merkittävä 

turvallisuusriski. Opetussuunnitelmaa tukevia pienryhmätiloja ei ole, henkilökunnalta puuttuvat 

asialliset sosiaalitilat, ja välituntikulun risteäminen keittiön huoltoliikenteen kanssa on koettu 

ongelmalliseksi.  

 

Korivaaran koulun peruskorjaustarpeet ovat 450 000 euroa. Peruskorjaustarpeisiin on kuntoarvion 

perusteella arvioitu: 1) akuutit asiat vuosina 2021-2022 noin 300 000 euroa, 2) huoltokorjausasiat 

vuosina 2025-2026 noin 100 000 euroa ja 3) lämmitysjärjestelmä vuosina 2028-2029 noin 150 000 

euroa. Kustannukset syntyvät pääosin vesikaton, julkisivun ja pihan korjaustarpeista.   
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Korivaaran koulun investointitarpeet ovat 2 215 000 euroa. Suunnitelmassa esitetty laajennusosa 

kytkeytyy nykyiseen rakennukseen. Uusi liikuntasali on helposti myös iltakäyttäjien käytettävissä 

erillisen sisäänkäynnin kautta. Nykyiseen liikuntasalin tiloihin sijoitettavat toiminnot 

(musiikkiluokka, terapiatila, terveydenhoitajan tila) ovat yhteydessä muuhun rakennukseen.   

 

7.5. LAITASAAREN KOULU  (Hotintie 22, 91510 Rova) 

 

Laitasaaren koulu antaa opetusta vuosiluokille 0-6. Koulussa on 4 opetusryhmää: 0-1 lk , 2-3 lk , 4 

lk  ja 5-6 lk. Koulussa on esiluokanopettaja ja 3 luokanopettajaa, joista yksi on koulun toiminnasta 

vastaava rehtori. Korivaraan, Laitasaaren ja Kylmälänkylän koulun yhteisellä kiertävällä 

erityisopettajalla on opetusta Laitasaaressa 12 h viikossa. Koululla on kaksi koulunkäynninohjaajaa. 

Tilastointipäivänä 20.9.2019 koulussa oli 69 oppilasta, joista tyttöjä 37 ja poikia 32.  

 

Oppilaista kuljetuksessa on 43. Laitasaren koulun kuljetuskustannukset tilinpäätöstietojen  2019 

mukaan olivat 61 531 €:a.  

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen  mukaan Laitasaaren koulun toimintakate oli 547 621 €. Suurin 

menoerä olivat henkilöstökulut 305 394 €. Seuraavaksi suurin menoerä olivat palvelujen ostot 140 

996  €, joista kuljetuskustannukset 61 531  €, ateriapalvelut 50 225 € sekä siivous 26 403 €. Sisäiset 

vuokrat olivat 89 798 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus kustannuksista oli 10 744 €, 

joista oppikirjojen kustannusten osuus  oli 6 544 €.  

 

 
 

Laitasaaren koulun oppilasmäärässä ei tapahdu suurta muutosta lukuun ottamatta lukuvuotta 2021-

2022, jolloin koulu saa lähemmäs 10 uutta oppilasta.    
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Ennusteen mukaan Laitasaaren koulun esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät vuosiluokittain 

vuosiluokittain lukuvuodesta 2020-2021  lukuvuoteen 2025 - 2026 ovat seuraavat: 

 

lukuvuosi 
pk:ssa 

olevat 

eskarit 

koulussa 

olevat 

eskarit 

1. lk  2. lk 3.lk  4. lk 5. lk 6. lk 

koulussa 

oppilaita 

yhteensä 

2020-21 0 9 15 9 12 8 19 6 78 

2021-22 0 15 9 15 9 12 8 19 87 

2022-23 0 5 15 9 15 9 12 8 73 

2023-24 0 15 5 15 9 15 9 12 80 

2024-25 0 10 15 5 15 9 15 9 78 

2025-26 0 7 10 15 5 15 9 15 76 

Laitasaaren koulun eskarilaisten määrä menee syklittäin, mutta tarkastelujakson lopussa eskarilaisia 

on kolmaosa, 2.luokan, 4.luokan ja 6.luokan oppilaiden määrä jopa kaksinkertaistuu ja 1.luokan, 

3.luokan ja 5.luokan oppilaiden määrä jopa puolittuu.   

 

Laitasaaren koulun kiinteistö 

 

Laitasaaren koulu on valmistunut vuonna 1954 ja se on peruskorjattu vuonna 2011. Koulu on 

kaksikerroksinen ja sen kerrosala on 1286 m2. Lämmitysjärjestelmänä on maalämpö. IV-kojeet 

ovat kunnossa. Kiinteistön kustannukset vuonna 2017 ilman poistoja olivat 37 158 €. Teknisen 

toimen arvion mukaan kiinteistön kunto on hyvä. Osa putkistosta on vanhaa. Rakennuksessa on 

hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä. Järjestelmä vaatii peruskorjauksen, koska osassa luokissa 

ilmanvaihto on puutteellinen.   

 

Peruskorjauksella Laitasaaren koulun tilat on saatettu hyvään kuntoon vuonna 2012. 

Lähiliikuntapaikka on valmistunut Laitasaaren koululle vuonna 2019. 

 

Laitasaaren koulun peruskorjaustarpeet ovat noin 160 000 euroa. Koulun ilmanvaihdon osuus tästä 

on 100 000 euroa, vesikaton huolto 50 000 euroa ja kellarin viimeistely 10 000 euroa.    
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8. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 

 

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja 

elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja 

liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.  

 

Muhoksen kunnanhallitus on hyväksynyt 23.4.2019 § 139 kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsaus 

on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen vuosittainen selvitys kunnassa meneillään olevista 

ja vireille tulevista kaavoitusasioista. Muhoksen kunnan Kirkonkylän osayleiskaavassa 2030 

selvitetään Muhoksen keskustaajaman toimintojen tilatarpeet sekä tutkitaan kaupunkirakenteen 

laajenemissuunnat ja tiivistämismahdollisuudet. Osayleiskaavassa osoitetaan Päivärinteen 

asemakaavan laajentumisalueet. Tavoitteena on lisätä hallitusti alueen tontti- ja asukasmäärää ja 

monipuolistaa kunnan tonttitarjontaa. Päivänpaisteenmaan asemakaavan tavoitteena on lisätä 

Päivärinteen alueen tonttitarjontaa ja asukasmäärää osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.  

 

Asemakaava on yksityiskohtaisin maankäytön suunnittelun taso. Asemakaavan tarkoitus on osoittaa 

yksityiskohtaisesti eri alueiden käyttötarkoitukset esim. viheralueet, asumisen alueet, teollisuus ja 

palvelujen alueet sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä.  

 

Muhoksen kunnassa ovat voimassa seuraavat asemakaavat: 

 Keskustan asemakaava 

 Päivärinteen asemakaava 

 Leppiniemen asemakaava 

 

9. VAPAAT TONTIT JA TONTTIEN LUOVUTUS 

 

Muhoksen kunnassa on myynnissä 61 tonttia, joista 44 tonttia on kunnan omistamaa ja yksityisten 

tontteja on 17. Todennäköisesti yksityisten tontteja on enemmän, mutta ei aktiivisesti 

markkinoinnissa.  Tonteista 35 kpl sijaitsee keskustan läheisyydessä ja Leppiniemessä. 

Päivärinteellä on vapaana 21 tonttia. Rovalla ja Kylmälänkylässä on yhteensä 5 tonttia vapaana. 

 

Muhoksen kunta luovutti vuoden 2018 aikana yhteensä 5 tonttia, joista keskustan alueelta 3 tonttia 

ja Päivärinteeltä 2. Vuoden 2019 aikana luovutettiin  keskustan alueelta 7 ja Päivärinteeltä 4 tonttia. 
 

VALMISTUNEET ASUNNOT 

 

vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

asunnot 36 40 30 63 18 37 37 27 32 29 
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10. YHTEENVETO 

 

Kouluverkkoselvityksen työryhmää ohjeistettiin ottamaan huomioon 1) kunnan taloustilanne, 2) 

syntyvyyden alenema ja 3) kiinteistökannan käytön optimointi. Lisäksi valtuustoaloitteessa 

edellytettiin arvioimaan vähintään kolmen eri skenaarion vaikutuksia. Ensimmäinen skenaario on 

nykyinen kouluverkko, toinen on korkeintaan kahden alakoulun malli ja kolmas on alakoulujen 

opetuksen järjestäminen hajautetusti, nykyistä pienemmin resurssein.   

 

Muhoksen kunta on velkaantunut vuosina 2014-2019 merkittävästi, sillä vuoden 2014 hieman alle 

28 miljoonan euron lainakanta on kasvanut vuonna 2019 yli 41 miljoonaan euroon. Lainamäärä 

asukasta kohti on kasvanut hieman yli 3 000 eurosta yli 4 600 euroon.  Alkuvuoden 2020 osalta 

voidaan todeta, että verotulot olivat kehittyneet arvioidun mukaisesti, mutta loppuvuoden osalta 

verotulojen ennakoidaan olevan yli 2 miljoonaa euroa pienemmät. Kuntaliiton verotulokehikon 

4/2020 mukaan Muhoksen kunnan verotuloennuste kuluvalle vuodelle on 29,8 miljoonaa euroa, kun 

kuluvan vuoden 2020 talousarviossa verotulokohdaksi on merkitty 31,8 miljoonaa euroa. 

Kuntaliiton 4/2020 julkaisema ennuste tulevan vuoden 2021 valtionosuuksista Muhoksen kunnassa 

on 1,3 miljoonaa euroa pienempi. Tämä vaikutus kuntatalouteen vaikuttaa ensi vuonna.  

 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 ja vuoden 2015 ennusteen mukaan syntyvyyden tarkastelu 

Muhoksen kunnassa vuosille 2020-2030 on seuraava:  
 

 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennusteen mukaan Muhoksen kunnan lasten syntyvyys putoaa alle 

90 jo vuodesta 2022 alkaen ja pysyvän sillä tasolla vuoteen 2030, jolloin syntyy 87 lasta.    
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Alakouluikäisten oppilaiden kokonaismäärä laskee 174 oppilaalla lukuvuoteen 2025-2026 

mennessä.  

 

 

 

Kaikissa alakouluissa oppilasmäärä on vähenevä. Koulukohtaiset oppilasvähennykset 

tarkastelujakson aikana lukuvuosina 2020-2021 ja 2025-2026 ovat seuraavat:  

 Kirkonkylän koulu (-98)  

 Hyrkin koulu (-30)  

 Huovilan koulu (-26)  

 Korivaaran koulu (-13)   

 Laitasaaren koulu (-2). 

 

Perlacon Oy (kunta-alan ja julkishallinnon konsulttiyhtiö) teki laskelmat ja johtopäätökset 

Kuntaliitolle otsikolla Väestönmuutosten vaikutukset kuntien selviytymiseen – voiko kaikilla 

kunnilla olla kasvun strategia? Työ julkistettiin 15.1.2020. Selvityksen mukaan Suomen 

alakouluikäisten määrässä on suuri alenema, sillä oppilasmäärät ovat laskussa jokaisessa 

maakunnassa. Koko maan tasolla oppilasmäärän lasku on -81 288.  Pohjois-Pohjanmaalla tämä 

tarkoittaa vuosina 2020 ja 2030 oppilasmäärän vähenemistä noin 34 500 oppilaasta noin 24 200 

oppilaaseen eli noin -30%.  20 oppilaan alakoululuokkien oppilas-opettaja –suhteella laskettuna, 

opettajien lukumäärä alenisi 4 064 opettajalla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pohjois-

Pohjanmaalla opettajien tarve vähenee noin 520 opettajalla.   

 

Perlaconin selvityksessä Metropolialueen, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen ja muiden 

isojen- jas yliopistokaupunkiseutujen yläkoulujen oppilasmäärät ovat kasvussa. Muiden alueiden 

oppilasmäärät ovat laskussa, mutta laskevat selvästi vähemmän kuin varhaiskasvatus- ja 

alakouluikäisten määrät. Yläkouluikäisten määrän merkittävä alenema on ennustettavissa vuoden 

2030 jälkeen.     

 

Koulujen kiinteistökulut (sisältävät poistot) vuonna 2019 ovat seuraavat:  

Kirkonkylä  620 000 € 

Hyrkki         425 000 €  

Huovila       180 000 € 

Korivaara    107 000 € 

Laitasaari       97 000 € 
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Teknisen toimen mukaan alakoulujen peruskorjaus- ja investointitarpeet ovat noin 6,3 milj. euroa.  

Korivaara   2 665 000 €  (peruskorjaustarpeet 450 000 euroa ja investointitarpeet 2 215 000 euroa) 

Hyrkki        1  300 000 €  (peruskorjaustarpeet 1,3 milj. euroa)  

Huovila       1 111 000 € ( peruskorjaustarpeet 410 000 euroa ja investointitarpeet 701 000 euroa)  

Kirkonkylä  1 800 000 € (peruskorjaus- ja investointitarpeet noin 1 800 000 euroa)  

Laitasaari        160 000 € (peruskorjaustarpeet 160 000 euroa)  

 

Kouluverkkomalleissa (I-V) on lähdetty siitä, että koulukiinteistöissä olisi mahdollisimman paljon 

oppilaita, eli koulun tilat eivät olisi vajaakäytössä. Tällä hetkellä jokaiseen kouluun mahtuu uusia 

oppilaita, ja kouluissa on hyvä olla jonkin verran tilaa mahdollisille uusille oppilaille.  

 

Miten opetus alakouluissa voitaisiin toteuttaa hajautetusti nykyistä pienemmin resurssein. Selkein 

vaihtoehto tälle on oppilasmäärän alenema tulevina vuosina. Käytännössä tämä tarkoittaa 

vähemmän henkilökuntaa, mutta mm. vähemmän oppikirjoja, koulutarvikkeita, opetusvälineitä jne. 

Lisäksi esim. Kirkonkylän koulun osasta opetustilasta voidaan luopua tulevaisuudessa 

oppilasmäärän vähenemisestä johtuen. Joustavat lukujärjestykset voivat olla yhden koulun malli ja 

tällöin opetus toteutetaan vuorokurssina, esim. klo 8-13 (0-3 luokat) ja 12-19 (4-6 luokat). 

Liikkuvien opettajien ongelmana on mm. koulujen työajat, sillä opettaja pystyisi kiertämään joko 

heti aamusta klo 8-9 ja iltapäivällä klo 13 tai 14 jälkeen. Lisäksi OVTES on määritellyt opettajien 

ns. minimitunnit.  

 

Oppivelvollisuusikäisten perusopetus järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetukseen kuuluu opettajan 

antama opetus koulun osoittamassa turvallisessa opiskeluympäristössä työsuunnitelmassa 

määriteltyinä työaikoina. Perusopetuslaki ei mahdollista opetuksen järjestämistä etäopetuksena, 

jossa oppilas valitsee itse opiskelun ajan ja paikan. Opetuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää 

etäyhteyksiä esimerkiksi videon tai tietokoneen välityksellä, kunhan edellä mainitut lähiopetuksen 

kriteerit täyttyvät.  

 

Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten 

hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Lapsivaikutusten arviointi kohdistuu lapsiin eli alle 18-

vuotiaisiin. Valtuustoaloitteesa esitettiin myös lapsiperheiden ja toiveiden huomioiminen. 

Molemmissa tapauksissa olisi ollut hyvä kuulla molempia tahoja, mutta aikataulun ja 

poikkeustilanteen vuoksi päädyttiin siihen, että ei tehty kyselyä. Jos oppilaan asuinalueella ei ole 

lähikoulua, niin sillä on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia lapsen ja perheen 

hyvinvointiin.  

 

Elinvoimaisuus on vahvasti riippuvainen alueen vetovoimaisuudesta – vetovoimainen alue pystyy 

houkuttelemaan asukkaita, yrityksiä, työntekijöitä ja matkailijoita. Monipuoliset ja erilaiset 

asumismahdollisuudet turvaavat väestön asumisen alueella. Koulun sijaintia pidetään usein alueen 

elinvoimaisuuden keskeisenä tekijänä. Kunnan on tärkeää pohtia oman kunnan elinvoimaisuutta 

sekä pyrkiä edistämään sitä. Erilaisissa toimintaympäristöissä toimivissa kunnissa elinvoiman 

lähtökohdat, painopisteet, haasteet ja keinot ovat erilaisia. Keskeistä on löytää itselle oikeat 

painopisteet ja sopivimmat keinot.       

 

Koulumatkakuljetusten lainsäädännöllinen perusta määräytyy perusopetuslain (1998/628) 

mukaisesti. Mainitun lain 32 § 1 momentin mukaan ”Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan 

oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. 

Muhoksen kunta järjestää koulukuljetuksen 4-9-luokkien oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km 

tai yli. Perusopetuslaista poiketen on Muhoksen kunta lieventänyt koulumatkan pituutta 0-3-

luokkalaisilla. Esikoululaisille ja 1-3-luokkien oppilaille järjestetään kuljetus, jos koulumatka on 3 

km tai yli. Koululiitu-ohjelmassa suositellaan käytettäväksi talviaikana 5 pistettä alempia raja-

arvoja kuin muuten. Muhoksen kunta noudattaa koulukuljetusperiaatteissaan em. suositusta. 

Talviajaksi luetaan aikaväli 1.11.-31.3.   
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11. KOULUVERKKOMALLIT I-V  

 

Kouluverkkomalleista voidaan todeta, että oppilasmäärän vähenemisen seurauksena 

luokanopettajien sekä koulunkäynninohjaajien määrän tarve on vähenevä. Hyvinvointipalveluiden 

talousarvion noin 20 miljoonan euron menoista noin 13 miljoonaa euroa muodostuu 

henkilöstömenoista. Nykyisen oppilasennusteen mukaan opettajan virkojen määrän tarve vähenee 

6-9 opettajalla kaikissa kouluverkkomalleissa lukuvuoteen 2025-2026 mennessä.  Eläkeiän 

saavuttaa kuusi opettajaa (6) lukuvuoteen 2025-2026 mennessä. Heistä (1)  vuonna 2022, (4) 2023, 

(0) 2024 ja (1) 2025. Säästöä henkilöstön osalta voidaan saada 300 000 eurosta hieman yli 500 000 

euroon.  

 

Kouluverkkomalleissa II-V runkona on Kirkonkylän ja Hyrkin koulut, kolmantena kouluna siihen 

on liitetty Korivaaran, Huovilan tai Laitasaaren koulu. Jos kouluverkkomalleissa II-V oppilaita 

halutaan siirtää muihin kouluihin ilman lisärakentamista, niin kouluverkkomalleissa III-IV tämä 

onnistuu lukuvuonna 2024-2025. Tällä ratkaisulla mallissa III olisi Kirkonkylän, Hyrkin ja 

Korivaaran koulut ja mallissa IV Kirkonkylän, Hyrkin ja Huovilan koulut. Oppilasennusteen 

mukaan molemmissa malleissa lukuvuonna 2024-2025 on oppilaita 889 ja kouluissa tilaa 920 

oppilaalle. Kouluverkkomallissa V oppilaat voidaan siirtää lukuvuonna 2025-2026 ilman 

lisärakentamista, eli tässä mallissa on Kirkonkylän, Hyrkin ja Laitassaren koulut. Ennusteen 

mukaan tuolloin oppilaita on 832 ja kouluihin mahtuu 860 oppilasta. Kouluverkkomallissa II 

oppilaat eivät mahdu Kirkonkylän ja Hyrkin kouluihin ilman lisärakentamista.   

 

Jos kouluverkkomalleissa II-V oppilaita siirretään muihin kouluihin ennen lukuvuotta 2024-2025 

tarkoittaa se lisärakentamista, eli investointeja. Kouluverkkomalleissa investoinnit on laskettu 

lukuvuoden 2021-2022 ja lukuvuoden 2025-2026 välisenä aikana. Investointien suurin summa 

tarkoittaa lukuvuotta 2021-2022 ja pienin summa lukuvuotta 2025-2026. Investointikustannukset 

ovat mallista riippuen 1 110 000-6 875 000 euroa.  

 

Koulujen tasetiedot 31.5.2020 

 

Huovilan alakoulu      783.159,78 € 

Korivaaran alakoulu     954.869,99 € 

Laitasaaren alakoulu  1.493.981,62 € 

Hyrkin alakoulu 1.291.918,58 € 

 päiväkoti 2.737.012,00 € 

Kirkonkylän alakoulu purettava osa 3.074.231,35 € 

 A-osa  3.874.834,61 € 

 B-C osa moduulikoulu 6.127.545,48 € 

 D-osa     627.940,54 € 

 

Koulujen tasearvoissa on omistajan rakennuksiin sijoittaman poistamattoman pääoman arvo 

tarkasteluhetkellä. Rakennusten peruskorjaukset ja laajennukset nostavat tasearvoa. Rakennusten 

arvo pienenee vuosittain suunnitelman mukaisten poistojen verran. Mikäli rakennus puretaan, 

rakennuksen jäljellä oleva tasearvo kirjataan alas. Alaskirjaus vaikuttaa kunnan kokonaistaseeseen 

negatiivisesti.  

 

Koulukiinteistön toiminnan lakkauttamisen yhteydessä tulee päättää jäljelle jäävän rakennuksen 

jatkotoimenpiteet:  

 Jääkö rakennus kunnan muiden toimialojen käyttöön ->  ylläpitokustannukset  siirtyvät uuden 

toimijan kuluiksi sisäisenä vuokrana 
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 Vuokrataanko koulukiinteistö yksityiselle toimijalle -> ulkoisen vuokran määrittely ja 

maanvuokrasopimuksen laadinta -> ulkoista tuloa kunnalle ja rakennuksen huoltokustannukset 

jäävät kunnalle. 

 Koulukiinteistön myynti tontteineen -> ulkoinen tulo -> tasearvo nollautuu ja 

myyntivoitto/myyntitappio kirjanpitoon käyttöpuolelle 

 Koulukiinteistö ajetaan alas -> ylläpitokustannukset poistuvat + tasearvon alaskirjaus ja 

mahdolliset purkukustannukset 

 

Kaikissa kouluverkkomalleissa suurin säästö tulee henkilöstöstä, koska henkilöstökulut on koulujen 

suurin menoerä. Tällä hetkellä alakouluissa on täyttämättä neljä luokanopettajan virkaa. Jos 

kouluverkkoa supistetaan tarkastelujakson aikana ilman lisärakentamista, niin kouluilla ei ole 

muuttoliikkeestä aiheutuvaa kasvun varaa. Kouluverkkomalleissa II-V kuljetuskustannukset 

lisääntyvät, mallista riippuen noin 40 000 eurosta yli 100 000 euroon.       

 

11.1. Kouluverkkomalli I nykyinen kouluverkko  

 

Nykyisessä kouluverkossa on viisi alakoulua Huovilan koulu, Hyrkin koulu, Kirkonkylän koulu, 

Korivaaran koulu ja Laitasaaren koulu.  

 

1012 998 1002 972 944 889 832

400
500
600
700
800
900

1000
1100

lv 2019-20 lv 2020-21 lv 2021-22 lv 2022-23 lv 2023-24 lv 2024-25 lv 2025-26
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Oppilaiden määrä vähenee melkein 170 oppilaalla lukuvuodesta 2020-2021 lukuvuoteen 2025-

2026. Opetusryhmiä alakouluissa lukuvuonna 2019-2020 on 55 (Huovila 7, Hyrkki 10, Kirkonkylä 

27, Korivaara 7 ja Laitasaari 4. Oppilasmäärän vähennys tarkastelujakson lopussa tarkoittaa 

opetusryhmien osalta seuraavaa: Kirkonkylän koulu (vähennys 4-5 ryhmää), Hyrkin koulu 

(vähennys 1-2 ryhmää), Huovilan koulu (vähennys 1-2 ryhmää), Korivaara (0 ryhmää) ja Laitasaari 

(0 ryhmää). Arviolta ryhmien vähennys on 6-9 ryhmää, jolloin tarkastelujakson lopussa 

opetusryhmiä olisi 46-49.  Jos 170 oppilasta jaetaan 20 oppilaan ryhmiin, niin vähennys on noin 8 

ryhmää. Yhden ryhmän opetuksesta vastaa luokanopettaja, jonka opetusvelvollisuus on 24 

viikkotuntia. Luokanopettajan palkkakustanuksessa on yksi vuosisidonnainen lisä ja yksi 

ylituntihuojennus, jolloin vuosikustannus sivukuluineen on noin 44 700 euroa. Henkilöstökuljen 

osalta säästö voisi olla noin 270 000-400 000 euroa.     
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11.2. Kouluverkkomalli II Kirkonkylän koulu ja Hyrkin koulu  

 

Kouluverkkomalli II, jossa on kaksi alakoulua; Hyrkin ja Kirkonkylän koulu. Huovilan, Korivaaran 

ja Laitasaaren koulut lakkautetaan ja oppilaat siirretään kahteen kouluun. Nykyisiin tiloihin 

Kirkonkylän koululla mahtuu 570 oppilasta ja Hyrkin koululla 200 oppilasta eli nykyisiä tiloja on 

yhteensä 770 oppilaalle.        

   

 
 

Kouluissa on oppilaita tarkastelujakson aikana seuraavasti: 

Lukuvuosi Kirkonkylä Hyrkki 

Hu, 

Ko, Ls yhteensä 

josta 

Huovila Korivaara Laitasaari 

2020-21 501 164 336 1001 124 134 78 

2021-22 496 163 347 1006 122 138 87 

2022-23 483 162 328 973 117 138 73 

2023-24 465 151 325 941 111 134 80 

2024-25 430 139 320 889 108 134 78 

2025-26 403 134 295 832 98 121 76 

 

Talousarviossa 2020 Huovilan, Korivaaran ja Laitasaaren koulujen toimintakulut yhteensä ja 

suurimmat kustannukset niistä ovat seuraavat: 

 

Koulu 

toiminta-

kulut 

henkilöstö-

kulut vuokrat ateriat kuljetus siivous 

oppi- 

kirjat 

Huovila 756 955 448 253 110 298 67 278 78 900 25 181 10 200 

Korivaara 742 042 444 410 129 706 65 588 60 000 18 373 11 375 

Laitasaari 537 160 287 340 98 290 50 107 60 000 22 533 6 600 

Yhteensä 2 036 157 1 180 003 338 294 182 973 198 900 66 087 28 175 
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Korivaaran, Huovilan ja Laitasaaren oppilaat eivät mahdu Hyrkin ja Kirkonkylän kouluhin koko 

tarkastelujakson aikana ilman toisen koulun laajentamista. Käytännössä tämä tarkoittaa lisätilaa 

noin 100 oppilaasta jopa 250 oppilaaseen. Uuden rakennuksen investointikustannukset ovat noin 

2500 euroa/m2. Investointikustannukset ovat  11 m2/oppilas kertaa 2500 euroa /m2 100-250 

oppilasta = 2 750 000-6 875 000 euroa. Investointikustannukset on laskettu siten, että suurin 

summa on lukuvuoden 2021-2022 ja pienin summa on lukuvuonna 2025-2026.  

 

Koulujen toimintakulut ovat hieman yli 2 miljoonaa euroa vuodessa. Toimintakuluista hieman 

alle 1,2 miljoonaa muodostuu henkilöstökuluista. Aterian, kuljetusten ja oppikirjojen osalta ei 

saada säästöä, koska oppilaat siirtyvät toisiin kouluihin. Kuljetuskustannusten kasvua on vaikea 

arvioida, mutta nykyisillä sopimuksilla se voisi olla 80 000-100 000 euroa. Koulukuljetusten 

kustannuksiin vaikuttaa joukkoliikenteen linja-autojen aikautaulut joen etelä- ja ja pohjoispuolella. 

Jos linja-autot menisivät samaan aikaan, niin oppilaat pääsisivät myös kouluun samaan aikaan. 

Kuljetusten osalta ei pystytä tekemään tarkkoja laskelmia, koska sopimuskausien hinnat vaihtelevat 

merkittävästi. Tämän hetkisen tilanteen perusteella voidaan arvioida suuntaa-antavasti seuraavaa: 

Korivaaran koulun kuljetusoppilaiden määrä kasvaisi noin 20 oppilaasta noin 60 oppilaaseen. 

Korivaaran koulun nykyiset kuljetuskustannukset ovat noin 60 000 euroa, kustannukset voisivat olla 

samaa luokkaa. Huovilan koulun oppilaista 82 on kuljetuksessa ja kuljetuskustannukset ovat noin 

75 000 euroa, kustannukset voisivat olla noin 115 000 euroa. Laitasaaren koulun oppilaista 43 on 

kuljetuksessa ja kuljetuskustannukset ovat noin 61 500 euroa, kustannukset voisivat olla noin 

100 000-120 000 euroa. Toki säästöä tulee oppilaiden vähenemisen myötä.  

 

11.3. Kouluverkkomalli III Hyrkin koulu, Kirkonkylän koulu ja Korivaaran koulu   

 

Kouluverkkomalli III, jossa on kolme koulua Hyrkin, Kirkonkylän ja Korivaaran koulu. Huovilan ja 

Laitasaaren koulut lakkautetaan ja oppilaat siirretään edellä mainittuihin kouluihin. Kirkonkylän 

koululla nykyisiin tiloihin mahtuu 570 oppilasta, Hyrkin koululla 200 oppilasta ja Korivaaran 

koululla150 oppilasta eli nykyisiä tiloja on yhteensä 920 oppilaalle.  
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Kouluissa on oppilaita tarkastelujakson aikana seuraavasti: 

 

Lukuvuosi Kirkonkylä Hyrkki Korivaara Hu, Ls yhteensä 

josta 

Huovila Laitasaari 

2020-21 501 164 134 202 1001 124 78 

2021-22 496 163 138 209 1006 122 87 

2022-23 483 162 138 190 973 117 73 

2023-24 465 151 134 191 941 111 80 

2024-25 430 139 134 186 889 108 78 

2025-26 403 134 121 174 832 98 76 

 

 

Talousarviossa 2020 Huovilan ja Laitasaaren koulujen toimintakulut yhteensä ja suurimmat 

kustannukset ovat seuraavat: 

 

Koulu 

toiminta-

kulut 

henkilöstö-

kulut vuokrat ateriat kuljetus siivous 

oppi- 

kirjat 

Huovila 756 955 448 253 110 298 67 278 78 900 25 181 10 200 

Laitasaari 537 160 287 340 98 290 50 107 60 000 22 533 6 600 

Yhteensä 1 294 115 735 593 208 588 117 385 138 900 47 714 16 800 

 

Huovilan ja Laitasaaren koulun oppilaat mahtuvat lukuvuonna 2024-2025  Hyrkin,  Kirkonkylän ja 

Korivaaran kouluihin ilman laajennusta.  Jos oppilaat halutaan siirtää aikaisemmin, niin tämä 

tarkoittaa lisätilaa noin 40 oppilaasta sataan oppilaaseen.  Huovilasta voitaisiin siirtää Kirkonkylän 

kouluun Leppiniemi-Pälli-Montan risteysalueella asuvat oppilaat, arviolta noin 45 oppilasta. 

Huovilan koulussa on ko. lukuvuonna 105 oppilasta, joista loput 60 oppilasta mahtuisivat Hyrkin 

kouluun. Laitasaaren oppilaat olisi järkevintä siirtää Korivaaran kouluun, jolloin Korivaarasta 

jouduttaisiin siirtämään noin 50 oppilasta Kirkonkylän kouluun.  Nämä oppilaat tulisivat Koivikon 

alueelta. Kuinka moni näistä 50 oppilaasta tulisi hakemaan koulunkäyntilupaa Korivaaran kouluun. 

Näin ollen lukuvuonna 2024-2025 Kirkonkylän koulussa olisi 437+45 (Huovilan koulu)+50 

(Korivaaran koulu) eli 532 oppilasta (mahtuu 570 oppilasta. Hyrkin koulussa olisi 134+60 

(Huovilan koulu) eli 194 oppilasta (mahtuu 200 oppilasta) ja Korivaaran koulussa 70 (50 siirretty 

Kirkonkylän kouluu)+77 (Laitasaaren koulu) eli 147 oppilasta (mahtuu 150 oppilasta).   

 

Jos Huovilan ja Laitassaren oppilaat halutaan siirtää ennen lukuvuotta 2024-2025, niin lisätilaa 

tarvitaan noin 40 oppilaasta sataan oppilaaseen. Käytännössä tämä tarkoittaa lisätilaa noin 40 

oppilaasta sataan oppilaaseen. Uuden rakennuksen investointikustannukset ovat noin 2500 

euroa/m2. Investointikustannukset ovat  11 m2/oppilas kertaa 2500 euroa /m2 40-100 oppilasta = 

1 110 000-2 750 000 euroa. Suurin summa on laskettu lukuvuonna 2021-2022 ja pienin summa 

lukuvuonna 2023-2024.  

 

Koulujen toimintakulut ovat hieman alle 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Toimintakuluista noin 

750 000 euroa muodostuu henkilöstökuluista. Aterian, kuljetusten ja oppikirjojen osalta ei saada 

säästöä, koska oppilaat siirtyvät toisiin kouluihin. Kuljetuskustannusten kasvua on vaikea 

arvioida, mutta nykyisillä sopimuksilla se voisi olla 80 000-100 000 euroa. Koulukuljetusten 

kustannuksiin vaikuttaa joukkoliikenteen linja-autojen aikautaulut joen etelä- ja ja pohjoispuolella. 

Jos linja-autot menisivät samaan aikaan, niin oppilaat pääsisivät myös kouluun samaan aikaan. 

Kuljetusten osalta ei pystytä tekemään tarkkoja laskelmia, koska sopimuskausien hinnat vaihtelevat 

merkittävästi. Tämän hetkisen tilanteen perusteella voidaan asrvioida suuntaa-antavasti seuraavaa: 

Huovilan koulun oppilaista 82 on kuljetuksessa ja kuljetuskustannukset ovat noin 75 000 euroa, 

kustannukset voisivat olla noin 115 000 euroa. Laitasaaren koulun oppilaista 43 on kuljetuksessa ja 
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kuljetuskustannukset ovat noin 61 500 euroa, kustannukset voisivat olla noin 80 000-100 000 euroa.  

Toki säästöä tulee oppilaiden vähenemisen myötä.  

 

11.4. Kouluverkkomalli IV Hyrkin koulu, Kirkonkylän koulu ja Huovilan koulu 

               

Kouluverkkomalli IV, jossa on kolme koulua Huovilan, Hyrkin ja Kirkonkylän koulu. Korivaaran 

ja Laitasaaren koulut lakkautetaan ja oppilat siirretään edellä mainittuihin kouluihin. Kirkonkylän 

koululla nykyisiin tiloihin mahtuuu 570 oppilasta, Hyrkin  koululla  200 oppilasta ja Huovilan 

koululla 150 oppilasta eli nykyisiä tiloja on yhteensä 920 oppilaalle.       

 

 
 

Kouluissa on oppilaita tarkastelujakson aikana seuraavasti:  
 

Lukuvuosi Kirkonkylä Hyrkki Huovila Ko, Ls yhteensä 

josta 

Korivaara Laitasaari 

2020-21 501 164 124 212 1001 134 78 

2021-22 496 163 122 225 1006 138 87 

2022-23 483 162 117 211 973 138 73 

2023-24 465 151 111 214 941 134 80 

2024-25 430 139 108 212 889 134 78 

2025-26 403 134 98 197 832 121 76 

 

Talousarviossa 2020 Korivaaran ja Laitasaaren koulujen toimintakulut yhteensä ja suurimmat 

kustannukset ovat seuraavat: 

 

Koulu 

toiminta-

kulut 

henkilöstö-

kulut vuokrat ateriat kuljetus siivous 

oppi- 

kirjat 

Korivaara 742 042 444 410 129 706 65 588 60 000 18 373 11 375 

Laitasaari 537 160 287 340 98 290 50 107 60 000 22 533 6 600 

Yhteensä 1 279 202 731 750 227 996 115 695 120 000 40 906 17 975 



  LUONNOS 

32   
  

 

Korivaaran ja Laitasaaren koulun oppilaat mahtuvat lukuvuonna 2024-2025 Hyrkin, Kirkonkylän  

Huovilan kouluihin ilman laajennusta.  Jos oppilaat halutaan siirtää aikaisemmin, niin tämä 

tarkoittaa lisätilaa noin 40-100 oppilaalle. Uuden rakennuksen investointikustannukset ovat noin 

2500 euroa/m2. Investointikustannukset ovat  11 m2/oppilas kertaa 2500 euroa /m2 40-100 

oppilasta = 1 100 000-2 750 000 euroa. Suurin summa on laskettu lukuvuonna 2021-2022 ja pienin 

summa lukuvuonna 2023-2024.  

 

Lukuvuonna 2024-2025 Korivaaran koulun oppilaat voitaisiin siirtää Kirkonkylän kouluun, koska 

kaikki oppilaat mahtuisivat sinne. Tällöin krkonkylän koulussa olisi 437+131 (Korivaaran koulu) 

eli 568 oppilasta (kouluun mahtuu 570 oppilasta). Laitasaaren kaikki oppilaat eivät mahdu Hyrkin 

kouluun, 77+134 eli 211 oppilasta (Hyrkkiin mahtuu 200 oppilasta) eikä Huovilan kouluun 77+95 

eli 172 oppilasta (Huovilaan mahtuu 150 oppilasta). Laitasaaren oppilaat mahtuvat siten, että 

oppilaat jaetaan sekä Hyrkin että Huovilan kouluihin.     
 

Koulujen toimintakulut ovat hieman alle 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Toimintakuluista 

hieman yli 730 000 euroa muodostuu henkilöstökuluista. Aterian, kuljetusten ja oppikirjojen 

osalta ei saada säästöä, koska oppilaat siirtyvät toisiin kouluihin. Kuljetuskustannusten kasvua on 

vaikea arvioida, mutta nykyisillä sopimuksilla se voisi olla 40 000-60 000 euroa. 

Koulukuljetusten kustannuksiin vaikuttaa joukkoliikenteen linja-autojen aikautaulut joen etelä- ja ja 

pohjoispuolella. Jos linja-autot menisivät samaan aikaan, niin oppilaat pääsisivät myös kouluun 

samaan aikaan. Kuljetusten osalta ei pystytä tekemään tarkkoja laskelmia, koska sopimuskausien 

hinnat vaihtelevat merkittävästi. Tämän hetkisen tilanteen perusteella voidaan asrvioida suuntaa-

antavasti seuraavaa: Korivaaran koulun kuljetusoppilaiden määrä kasvaisi noin 20 oppilaasta noin 

60 oppilaaseen. Korivaaran koulun nykyiset kuljetuskustannukset ovat noin 60 000 euroa, 

kustannukset voisivat olla samaa luokkaa. Laitasaaren koulun oppilaista 43 on kuljetuksessa ja 

kuljetuskustannukset ovat noin 61 500 euroa, kustannukset voisivat olla noin 100 000-120 000 

euroa. Toki säästöä tulee oppilaiden vähenemisen myötä. 
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11.5. Kouluverkkomalli V Hyrkin koulu, Kirkonkylän koulu ja Laitasaaren koulu. 

               

Kouluverkkomalli V, jossa on kolme koulua Hyrkin, Kirkonkylän ja Laitasaaren koulu.  Huovilan 

ja Korivaaran koulut lakkautetaan ja oppilat siirretään edellä mainittuihin kouluihin. Kirkonkylän 

koululla nykyisiin tiloihin mahtuuu 570 oppilasta, Hyrkin  koululla  200 oppilasta ja Laitasaaren 

koululla 90 oppilasta eli nykyisiä tiloja on yhteensä 860 oppilaalle.     
   

 
 

Kouluissa on oppilaita tarkastelujakson aikana seuraavasti:  

 

Lukuvuosi Kirkonkylä Hyrkki Laitasaari Hu, Ko yhteensä 

josta 

Huovila Korivaara 

2020-21 501 164 78 258 1001 124 134 

2021-22 496 163 87 260 1006 122 138 

2022-23 483 162 73 255 973 117 138 

2023-24 465 151 80 245 941 111 134 

2024-25 430 139 78 242 889 108 134 

2025-26 403 134 76 219 832 98 121 

 

Talousarviossa 2020 Huovilan ja Korivaaran koulujen toimintakulut yhteensä ja suurimmat 

kustannukset ovat seuraavat: 

 

Koulu 

toiminta-

kulut 

henkilöstö-

kulut vuokrat ateriat kuljetus siivous 

oppi- 

kirjat 

Huovila 756 955 448 253 110 298 67 278 78 900 25 181 10 200 

Korivaara 742 042 444 410 129 706 65 588 60 000 18 373 11 375 

Yhteensä 1 498 997 892 663 240 004 132 866 138 900 43 554 21 575 

 

Huovilan ja Korivaaran koulun oppilaat mahtuvat lukuvuonna 2025-2026 Hyrkin, Kirkonkylän 

Laitasaaren kouluihin. Jos oppilaat halutaan siirtää aikaisemmin, niin kouluihin tarvitaan lisätilaa 
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noin 50-160 oppilaalle. Uuden rakennuksen investointikustannukset ovat noin 2500 euroa/m2. 

Investointikustannukset ovat  11 m2/oppilas kertaa 2500 euroa /m2 50-160 oppilasta = 1 375 000-

4 400 000 euroa. Suurin summa on laskettu lukuvuonna 2021-2022 ja pienin summa lukuvuonna 

2024-2025.   

 

Korivaaran koulun oppilaat ja Huovilan koulun Leppiniemen-Pällin alueen oppilaat voitaisiin 

sijoittaa lukuvuonna 2025-2026 Kirkonkylän kouluun, 120+30+410 eli 560 oppilasta (Kirkonkylän 

kouluun mahtuu 570 oppilasta). Huovilan koulun muut oppilaat voitaisiin sijoittaa Hyrkin kouluun 

65+129 eli 194 oppilasta (Hyrkin kouluun mahtuu 200 oppilasta).    

 

Koulujen toimintakulut ovat noin 1,5  miljoonaa euroa vuodessa. Toimintakuluista hieman alle 

900 000 euroa muodostuu henkilöstökuluista. Aterian, kuljetusten ja oppikirjojen osalta ei saada 

säästöä, koska oppilaat siirtyvät toisiin kouluihin. Kuljetuskustannusten kasvua on vaikea 

arvioida, mutta nykyisillä sopimuksilla se voisi olla 40 000 euroa. Koulukuljetusten kustannuksiin 

vaikuttaa joukkoliikenteen linja-autojen aikautaulut joen etelä- ja ja pohjoispuolella. Jos linja-autot 

menisivät samaan aikaan, niin oppilaat pääsisivät myös kouluun samaan aikaan. Kuljetusten osalta 

ei pystytä tekemään tarkkoja laskelmia, koska sopimuskausien hinnat vaihtelevat merkittävästi. 

Tämän hetkisen tilanteen perusteella voidaan asrvioida suuntaa-antavasti seuraavaa: Korivaaran 

koulun kuljetusoppilaiden määrä kasvaisi noin 20 oppilaasta noin 60 oppilaaseen. Korivaaran 

koulun nykyiset kuljetuskustannukset ovat noin 60 000 euroa, kustannukset voisivat olla samaa 

luokkaa. Huovilan koulun oppilaista 82 on kuljetuksessa ja kuljetuskustannukset ovat noin 75 000 

euroa, kustannukset voisivat olla noin 115 000 euroa. Toki säästöä tulee oppilaiden vähenemisen 

myötä. 

 

 

 

 

 

 

 

 


