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Alkusanat 

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa Tammelan kunnan päättäjille ja hallinnolle kunta-

laisten paikallinen näkemys tulevaisuuden Tammelan kouluverkoksi: nykyisen kouluverkon 

säilyttäminen ja kehittäminen. 

Toivomme, että Tammelan strategiaan perustuvaa ja strategian visiota toteuttavaa kouluver-

kon paikallisen ruohonjuuritason selvitystämme käytetään täydentämään Tammelan kunnan 

tilaaman kouluverkkoselvityksen antia (Finnish Consulting Group Oy).    

Selvityksemme taustatietoina on käytetty tilastokeskuksen julkisia tilastoja, Tammelan Koulu-

verkkoselvityksen 2015 yhteydessä esitettyjä tietoja ja Tammelan kunnalta saatuja tuoreita 

tilinpäätöstietoja sekä paikallistuntemukseen pohjautuvaa tietoa.  

Keskeinen viestimme on: Tammelan kunta säilyy itsenäisenä ja velvoitteistaan hyvin suoriu-

tuvana kuntana aktiivisten asukkaiden ja yritysten tulevaisuuteen suuntautuvan toiminnan 

kautta. Laajan kunnan kaikkien osien asukkailla on oikeus antaa panoksensa kunnan veto-

voiman parantamiseksi. Lähikoulu on keskeisin keskustan ulkopuolella sijaitsevien alueiden 

elinvoimaan vaikuttava kunnan vastuulla oleva palvelu.  

Tarkastelumme keskiössä on Teuron koulu ja pohjoisen Tammelan kylät, mutta selvityksessä 

esitetyt ratkaisut ja kehittämisesitykset ovat käytettävissä soveltuvin osin myös muiden kylien 

kouluratkaisujen perusteluina. Selvityksen tekemiseen on osallistunut joukko kylien aktiiveja.  

Luovutamme selvityksemme Tammelan kunnan päättäjien käyttöön.  

 

Tammelassa, 29.10.2016 

 

Pohjoisen Tammelan kylät 

 

Teuron koulun kehittämiseen konkreettisen tukensa ovat ilmaisseet esimerkiksi seuraavat 

yhdistykset ja yritykset (tarkemmin myöhemmin julkaistavissa täydentävissä liitteissä): 

Teuron-Kuuslammin Kylätoimintayhdistys ry. Matti Tuomola Oy 

Susikkaan Kyläyhteisö ry.    Vörlön Vihannes Oy 

Teuron koulun vanhempainyhdistys   Kunto-Forssa Ky 

Teuron- Kuuslammin VPK ry.  Biotus Oy 

Teuron metsästysyhdistys ry.  KuusPlussa Oy  
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Teemat 

 

”Sille, että koulu on lähellä, koulumatkat lyhyitä tai että kylä pysyy elävänä, on vaikea 

laskea rahallista arvoa. Juuri lähikouluperiaate on koulujen kohtaloista päätettäessä 

keskeisin tekijä, jota ei määritellä talouden termein. Millaisen painotuksen suhteessa 

euroihin nämä saavat päätöksenteossa, on täysin kiinni poliitikoista ja heidän arvo-

valinnoistaan.” (Opetusneuvos Pasi Rentola, Opetushallitus) 

Tulevaisuuden kunnat ovat sivistys- ja koulutuskuntia. Tammelan kuntastrategian vi-

siona on itsenäinen, edelläkävijänä tunnettu kasvava kunta. Negatiivisiin väestöen-

nusteisiin reagoiminen palveluverkkoa karsimalla johtaa kiihtyvään väestötappioon 

ja on kunnan strategian vastaista. (s. 7) 

Kyläkoulujen ja suurten yhtenäiskoulujen opetuksen järjestämistapa eroavat toisistaan 

ja molemmissa on etunsa ja heikkoutensa. Kyläkoulujen erityiset onnistumisen mah-

dollisuudet ovat etenkin yhteisöllisyydessä ja lähiympäristön tarjoaminen mahdolli-

suuksien hyödyntämisessä. (s. 17) 

Tammelan kaikkien osien tasapainoinen kehitys on mahdollista vain, jos perheiden 

tarvitsemat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut ovat kunnossa. Kunnan 

keskustasta kauimpana sijaitsevien Letkun, Teuron ja Portaan koulut turvaavat laajo-

jen Pohjois- ja Etelä-Tammelan alueiden myönteisen asukaskehityksen. (s. 9) 

Kyläkouluilla on alueellaan suuri vaikutus maatilojen ja pienyritysten kehittämiseen ja 

laajentumiseen, onnistuneisiin sukupolvenvaihdoksiin ja uusien yritysten sijoittumi-

seen. Toistuva uhka koulun lakkauttamisesta vaikuttaa ja on jo vaikuttanut haitalli-

sesti alueiden asutuksen, yritysten ja työpaikkojen kehitykseen. (s. 26) 

Suuri joukko Teuron koulun vaikutuspiiriin kuuluvia yrityksiä, yhdistyksiä ja asukkaita 

on ilmaissut valmiutensa osallistua koulun kehittämiseen niin opetuksen kuin resurs-

sienkin suhteen.  Opetussuunnitelma 2016 tarjoaa erinomaisen tilaisuuden pitkäjän-

teiselle kehitystyölle uudenlaisen kumppanuuden merkeissä. (s. 21) 

Teuron koulun jatkuvuus ja kehittäminen tuo pidemmällä aikavälillä selviä kustannus-

säästöjä. Jo lähivuosina oppilaskohtaiset kustannukset jäävät oppilasmäärän kasvun 

myötä alle Tammelan koulujen keskimääräisen kustannustason. (s. 15) 

Kyläkoulujen säilyttäminen tuo lisää asukkaita ja varmistaa vakiintuneen asutuksen ja 

yritysten säilymisen ja kehittymisen alueella. Uhkana koettu kaupungistuminen voi-

daan kääntää mahdollisuudeksi lähikouluja kehittämällä. (s. 28) 

  



3 
 

Tiivistelmä 

Tulevaisuuden kunnat ovat sivistys- ja koulutuskuntia. Tammelan kuntastrategian visiona on 

itsenäinen, edelläkävijänä tunnettu kasvava kunta. Kuntien menestymiseen vaikuttavat ennen 

kaikkea työssäkäyntialueen työpaikkojen kehitys ja kunnan tarjoamat koulutus- ja sivistyspal-

velut. Työpaikat ja kouluverkon kattavuus ratkaisevat Tammelan asukaskehityksen suunnan. 

Negatiivisiin väestöennusteisiin reagoiminen palveluverkkoa karsimalla johtaa kiihtyvään vä-

estötappioon ja on kunnan strategian vastaista.  

Pieniä lähikouluja (luokka-asteet 1-6) ja suuria yhtenäiskouluja (luokka-asteet 1-9) koskevista 

tutkimuksista voi tehdä johtopäätöksen, ettei pedagogisin perustein kumpikaan koulumalli 

ole ylivoimainen, molemmissa on etunsa ja heikkoutensa. Pienten koulujen erityiset onnistu-

misen mahdollisuudet ovat etenkin yhteisöllisyydessä, lähiympäristön tarjoaminen mahdolli-

suuksien hyödyntämisessä. 

”Sille, että koulu on lähellä, koulumatkat lyhyitä tai että kylä pysyy elävänä, on vaikea laskea 

rahallista arvoa. Juuri lähikouluperiaate on koulujen kohtaloista päätettäessä keskeisin tekijä, 

jota ei määritellä talouden termein. Millaisen painotuksen suhteessa euroihin nämä saavat 

päätöksenteossa, on täysin kiinni poliitikoista ja heidän arvovalinnoistaan” (opetusneuvos 

Pasi Rentola, Opetushallitus, YLE 5.11.2014). 

Tammelan kaikkien osien tasapainoinen kehitys on mahdollista vain jos perheiden tarvitsemat 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut ovat kunnossa. Nykyisen kouluverkon kunta-

keskuksesta katsoen kauimpana sijaitsevien Letkun, Teuron ja Portaan koulujen säilyttäminen 

turvaa Tammelan laajojen pohjoisten, itäisten ja eteläisten alueiden myönteisen asukaskehi-

tyksen.  

Kyläkouluilla on suuri vaikutus alueensa maatilojen ja pienyritysten kehittämiseen ja laajen-

tamiseen, sukupolvenvaihdosten onnistumiseen ja uusien yritysten sijoittumiseen. Toistuva 

uhka koulun lakkauttamisesta vaikuttaa ja on vaikuttanut haitallisesti alueiden asutuksen, 

yritysten ja työpaikkojen kehitykseen.  

Tässä selvityksessä tuomme esiin erityisesti Teuron koulun vaikutuspiirissä olevien yritysten, 

yhdistysten ja asukkaiden ilmaiseman valmiuden osallistua koulun kehittämiseen niin opetuk-

sen kuin resurssienkin suhteen. Opetussuunnitelma 2016 tarjoaa erinomaisen tilaisuuden 

pitkäjänteiselle kehitystyölle uudenlaisen kumppanuuden merkeissä. Tammelan oppilasmää-

rältään pienimpien koulujen Teuron ja Letkun oppilasennusteet ovat kasvavia, päinvastoin 

kuin koko kunnan oppilasennuste. Kasvavien kylien lähikoulujen tulevaisuuden varmistaminen 

on kunnan väestötavoitteiden ja strategian mukaista.  

Selvityksessä osoitamme, että Teuron koulun kehittäminen tuo pidemmällä tähtäyksellä sääs-

töjä. Jo lähivuosina oppilaskohtaiset kustannukset laskevat alle koulukeskuksen kustannusta-

son. Lisäksi olemme varmoja siitä, että lähikoulujen säilyttäminen tuo lisää asukkaita ja var-

mistaa vakiintuneen asutuksen ja yritysten säilymisen ja kehittymisen alueella. Osoitamme 

myös, että Tammelan toimintaympäristössä uhkana koettu kaupungistuminen voidaan kään-

tää mahdollisuudeksi kouluja kehittämällä.  
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TAUSTAOSA 

 

TAMMELAN KUNTASTRATEGIA 

Kuntalain mukaan kunnan strategiassa tulee käsitellä seuraavat aiheet: 1) kunnan asukkaiden 

hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä 

koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka; 6) 

kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen 

elinvoiman kehittäminen. 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympä-

ristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Tammelan kun-

tastrategia 2023 luettelee toimintaympäristöön vaikuttavia trendejä: 

 Väestö: Väkiluku laskee – Keski-ikä nousee – Syntyvyys on maltillista. 

 Kaupungistuminen: Ihmisten voimistunut halu asua kaupunkiympäristössä – Korkea-

koulutetuista 25-34 vuotiaista ¾ asuu kaupungeissa – Riippuvuus osaajista pakottaa 

yritykset sijoittumaan kaupunkeihin.  

 Elinvoima: Matala työpaikkaomavaraisuus – HHT-kehityskäytävä – Hyvä imago - heik-

ko tunnettavuus. 

 ”2020-luvun kunta: Elinvoiman ja yhteisöllisyyden rakentaja.” 

Tammelan kuntastrategian visio on: ”Edelläkävijänä tunnettu kasvava Tammela houkuttelee 

ja innostaa yrittämään, asumaan sekä virkistäytymään Suomen parhaassa kunnassa”. 

Tammelan kunnan kehitysohjelmat, joiden tarkoitus on vastata kuntalain asettamiin laadulli-

siin vaatimuksiin: Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut, Asiakas- ja 

tehtävälähtöiset prosessit, Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys, Hyvinvoiva, motivoitu-

nut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö. 

Tammelan kunnan toimintaa ohjaavia arvoja:  

 Asiakaslähtöisyys: Tammelan parhaat voimavarat ovat asukkaat, yritykset ja yhteisöt. 

Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja yhteistyö kumppa-

neiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut  

 Vastuullisuus: Tammela toimii kestävällä tavalla, läpinäkyvästi ja oikeudenmukaisesti. 

Tammelan työntekijät ja päättäjät perehtyvät asioihin tunnollisesti ja toimivat työyh-

teisön jäseninä vastuullisesti. 

 Yhdessä onnistuminen: Tammela on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani, joka 

toimii määrätietoisesti asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Tammelan työntekijät ja 

päättäjät toimivat aktiivisesti kohti tiiviimpää yhteistyötä niin työyhteisössä kuin sidos-

ryhmissäkin. 
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 Tahto uudistua: Jatkuva muutos ei ole itseisarvo vaan välttämättömyys muuttuvassa 

maailmassa. Tammela toimii työyhteisönä ja kuntana aktiivisesti uudistuen. Asiakkaan 

näkökulmasta katsottuna asiat tulee aina tehdä edelliskertaa paremmin.  

Tammelan kyläohjelma 2020:n tavoitteissa mainitaan: ”Kyläkoulujen toiminnan säilyttäminen 

Tammelan kunnan tasolla oppilaspohjan mukaisesti tasapainoisesti sekä muiden peruspalve-

luiden takaaminen kunnan eri alueilla kattavasti.”   

Tammelan asunto-ohjelma 2011-2020 mainitsee asumisesta kyläympäristössä: ”Kyläympäris-

tössä asuminen houkuttaa paitsi ympäristöllään myös sosiaalisilla seikoilla, sillä viihtyisä ky-

läyhteisö luo turvallisuutta elämiseen ja mahdollistaa palvelujen saamisen kootummin. Myös 

toimivat kyläkoulut ovat kylien valtteja, samoin myös mahdollisesti saatavilla olevat toimivat 

yksityiset vesi- ja viemäriliittymät ja teiden kunnossapitopalvelut.” Ohjelma edellyttää, että 

”Kaikkien kunnan toimielinten ja ao. henkilökunnan tulee toimia siten, että paikkakunnalle 

muuttoa ja asuntotuotantoa suositaan.”  

Tammelan kunnan strategiset tavoitteet ja niiden toteuttaminen ovat tämän selvityksen 

lähtökohdat. 
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VÄESTÖTIEDOT 

Väestöennuste 2030: Tammela – Forssa – Hämeenlinna  

Tammelan väestö kasvoi vuoteen 2007 asti jonka jälkeen 2010-luvulla alkoi asukasluvun vä-

heneminen (Kaavio 1). Yhteensattumaa lienee, että v. 2007 Tammelan väestön ollessa hui-

pussaan, valtuuston käsittelyssä oli ehdotus useiden koulujen lakkauttamiseksi. Tuolloin val-

tuusto päätti jättää kouluverkon vielä ennalleen, mutta päätti tulevaisuuden toimintaohjeeksi 

koulun lakkautuksen rajaksi 20 oppilasta. Tuo raja alitettiin Liesjärven koululla v. 2008 ja koulu 

lakkautettiin v. 2010, seuraavana oli vuorossa Saaren koulu v. 2011 ja lakkautus v. 2013. Fors-

san seudulla väestön väheneminen alkoi v. 2007 jälkeen, Tammelassa väheneminen on edelli-

sen laman jälkeen alkaneen ja pitkään jatkuneen kasvun jälkeen ollut suhteellisesti suurinta ja 

tullut ilmeisesti osittain yllätyksenä päättäjille. Alustavat väestötiedot vuoden 2016 puolivälis-

tä viittaavat mahdolliseen väestön laskun pysähtymiseen.   

 

Kaavio 1.  Tammelan väestön kehitys 1987-2015 ja ennuste 2015-2030 ( katkoviivat, Tilastokes-

kus). Vasen asteikko, alempi viiva: kumulatiivinen väestön muutos, oikea asteikko, 

ylempi viiva: väestön määrä.  31.12.2015 väestön määrä oli kunnan ilmoittamana 6281 

(Tammelan tilinpäätös 2015), tilastokeskuksen ennakoima väestön määrä oli 6337. 

Tilastokeskus ennustaa v. 2015-2030 Tammelaan 456 hengen vähennystä (-7 %). Forssaan 

ennustetaan samaan aikaan 530 hengen vähennystä (-3 %). Tammelan toisen naapurikaupun-

gin Hämeenlinnan väestön Tilastokeskus ennustaa kasvavan 3687 hengellä (+5%) (Kaavio 2).  

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytävän vetovoima ei ilmeisesti vielä ole ulottunut 

Tammelaan asti niin, että se näkyisi uusien asukkaiden muuttona. Hämeenlinnaan suuntautuu 

kuitenkin jo nyt monen tammelalaisen työmatka. Helsinki-Forssa-Pori käytävän vetovoima ei 

ainakaan vielä ole nähtävissä asukasmäärän kasvuna Forssan seudulla eikä näy myöskään Ti-

lastokeskuksen ennusteen mukaan lähitulevaisuudessa.   
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Kaavio 2.  Tammelan, Forssan ja Hämeenlinnan väestön kumulatiivinen muutos v. 2015-2030 Ti-

lastokeskuksen väestöennusteen mukaan (Tilastokeskus 2016).  

Tammela on pinta-alaltaan huomattavasti laajempi kuin Forssan seudun muut kunnat: Tam-

melan pinta-ala on 716 km2, Forssan 255 km2, Jokioisten 182 km2 ja Urjalan 505 km2.  Tamme-

lan muista naapurikunnista Hattulan pinta-ala on 425 km2, Lopen 656 km2, Someron 668 km2, 

vain nykyinen Lohja (1110 km2) ja Hämeenlinna (2032 km2) kuntaliitosten jälkeen ovat Tam-

melaa laajempia. Jokioinen, Urjala ja Somero ovat viime vuosina supistaneet kouluverkkoaan 

kuten suuri osa Suomen kunnista.  

Näkemyksemme on, että laskeviin väestöennusteisiin ei pidä reagoida ennakoiden supis-

tamalla palveluja, joille on vielä selvästi kasvavaa kysyntää. Sen sijaan on sijoitettava kun-

nan eri alueiden houkuttavuuden lisäämiseen tarjoamalla muuttajien haluamia palveluja, jois-

ta tärkein on toimiva peruskoulu. Kunnassa ja erityisesti kylissä asumismahdollisuuksien 

markkinointi tilanteessa, jossa palveluverkkoa karsitaan, on mahdoton tehtävä. 

Kunnan jonkin toimialueen (esimerkiksi peruskoulun) hyvin toimivan palveluverkon karsimi-

nen väestön ennakoituun vähenemiseen vedoten on vaarallista, koska se herättää asukkaissa 

aiheellisen pelon siitä, että muitakin heidän tarvitsemiaan palveluita tullaan karsimaan. Tämä 

nakertaa luottamusta ja voi johtaa helposti kiihtyvään väestökatoon.  
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NYKYISET KOULUT JA NIIDEN TOIMINTA 

Koulujen sijainti ja oppilasennusteet  

Tammelan asukkaiden maantieteellinen sijoittuminen kyliin ja koulujen etäisyydet toisistaan 

on esitetty taulukossa 1. Kouluunottoalueet eivät noudata kylärajoja, joten koulun vaikutus-

piiriin kuuluvien asukkaiden määrää ei voi suoraan päätellä kylien asukasluvun perusteella.  

Kouluverkon tiiviyttä ja koulujen vaikutuspiirin alueellista laajuutta voidaan kuvata koulujen 

etäisyydellä toisistaan. Koulujen etäisyyksillä on merkitystä myös koulujen yhteistoimintaa ja 

esimerkiksi yhteisiä tiloja ja niiden käyttöä suunniteltaessa, vaikka osa yhteistoimintaa on 

hoidettavissa digitaalisestikin. Mitä suurempi yhteenlaskettu etäisyys, sitä suurempi paikalli-

nen merkitys ja vaikutus asukasmäärään ja kylien vetovoimaisuuteen koululla todennäköisesti 

on. Näin tarkastellen koulujen järjestys on seuraava: Letku 127,2 km, Teuro 113,7 km, Porras 

93,9 km, Riihivalkama 85,5 km, Kaukjärvi 85,0 km, Myllykylä 66,6 km, Koulukeskus 66,3 km. 

Etäisyys Koulukeskukseen on luonnollisesti tärkein ja kauimpana Koulukeskuksesta (kirkonky-

lästä) sijaitsevien Letkun, Teuron ja Portaan koulujen merkitys alueellisesti suurinta. Kaaviossa 

3 esitetään koulujen sijainti ja Teuron kouluunottoalueen kouluperheiden sijainnit syksyllä 

2022 kouluvuoden alkaessa (tiedot paikallisista lähteistä).  

 

Taulukko 1.  Tammelan koulut, koulukylien tai kylätaajamien asukasluvut ja koulujen etäisyydet toi-

sistaan (Tilastokeskus, Google Maps).  

Tammelassa on Keskuskoulu (1-9 lk) ja kuusi kyläkoulua (1-6 lk). Viimeksi on lakkautettu Saa-

ren koulu (2013) ja Liesjärven koulu (2010), joiden lakkautuksen perusteena oli oppilasmäärän 

lasku alle 20 oppilaan, kuten valtuuston päätöksessä v. 2007 oli linjattu. Tammelan koulujen 

oppilasmäärä syksyllä 2016 ja ennuste kouluunottoalueittain on esitetty taulukossa 2. Kou-

luunottoalueita ei kunnan koulutoimessa enää ole pidetty määräävänä ja esimerkiksi Teuron 

alueelta on oppilaina Koulukeskuksessa syksyllä 2016. Tiedossa oleva oppilasennuste on Let-

kun ja Teuron koulujen osalta kasvussa, huolestuttavin kehitys on Kaukjärvellä. 

Koulu Kylät 

Asukasluku 

(10.3.2015)

Kauk-

järvi Letku

Mylly-

kylä Porras

Riihi-

valkama Teuro

Koulu-

keskus

Kaukjärvi Kaukjärvi 352 - 26,7 6,4 18,0 13,5 14,9 5,5

Letku Letku 348 26,7 - 21,2 14,5 12,8 30,7 21,3

Myllykylä

Osa kirkonkylää 

(Myllykylä), Hykkilä-

Lunkaa 336 6,4 21,2 - 12,1 12,6 9,4 4,9

Porras

Porras-Ojanen, 

Liesjärvi, Saari-

Kaukola 825 18,0 14,5 12,1 - 15,7 21,6 12,0

Riihivalkama

Riihivalkama, Sukula, 

Kallio, Torro 1044 13,5 12,8 12,6 15,7 - 22,7 8,2

Teuro

Teuro-Kuuslammi, 

Susikas, Patakangas, 

Ojajärvi, Lautaporras 493 14,9 30,7 9,4 21,6 22,7 - 14,4

Koulukeskus

Kirkonkylä, Kirstilä-

Kytö 2906 5,5 21,3 4,9 12,0 8,2 14,4 -

Koulujen väliset etäisyydet, km
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Taulukko 2.  Tammelan koulujen 1-6 lk oppilasmäärät ja -ennusteet kouluunottoalueittain 

(vuoden 2016 tilanne 20.9.2016, muuten oppilasmäärät 2.10.2015 ennusteen 

mukaan, Tammelan kouluverkkoselvitys 2015).  

Vaikka kouluunottoalueiden rajat on määritelty tarkoin, voidaan niistä poiketa Tammelan 

kunnan johtosäännön mukaan sivistystoimenjohtajan päätöksellä. Ennakoivalla ja joustavalla 

oppilaiden ja vanhempien toiveita huomioivalla koulupaikan valinnalla ensimmäisestä luokas-

ta alkaen olisi mahdollista tasata koulujen oppilasmääriä ja näin välttää vuodesta toiseen jat-

kuvat arvuuttelut koulun lopettamisesta. Samalla ryhmäkokoja voitaisiin sovittaa mahdolli-

suuksien mukaan yhtenäisemmiksi.  

Kaaviossa 3 on Tammelan kunnan kartalle sijoitettu v. 2022 ennusteen mukaisesti Teuron 

kouluunottoalueen oppilasperheiden asuinpaikat sekä Tammelan koulujen sijainnit. Kartta 

havainnollistaa, kuinka kolme kyläkoulua, Teuron, Portaan ja Letkun koulut, kattavat yli puolet 

Tammelan pinta-alasta. Jos oppilaat siirretään muihin kouluihin, ei voida enää puhua lähikou-

lusta. 

Kouluunottoalue 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ?2022 Muutos-%

Kaukjärvi 30 27 24 19 19 18 -40 %

Letku 26 27 29 30 31 32 23 %

Myllykylä 86 83 77 75 70 63 -27 %

Porras 61 63 62 49 45 41 -33 %

Riihivalkama 82 81 81 68 65 66 -20 %

Teuro 16 20 22 28 34 35 119 %

Koulukeskus 157 152 153 132 129 131 -17 %

Kaikki 458 453 448 401 393 386 -16 %
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Kaavio 3.  Tammelan koulujen sijainti (punaiset ympyrät) ja Teuron koulun oppilaiden perheiden 

asuinpaikat (keltaiset tähdet) s. 2022 Teuron koulun nykyisen oppilaaksiottoalueen op-

pilasennusteen mukaan (paikalliset tiedot 1.10.2016). 

Koulumatkan pituus: Teuron koulu lähikouluna 

Perusopetuslain 6 § määrittelee opetuksen järjestämisestä: ”Opetus tulee kunnassa järjestää 

siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaik-

kojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.”  

Teuron koulun oppilaiden koulumatkan pituus laskettuna lyhintä ajokelpoista reittiä kunkin 

oppilaan kotiosoitteesta koulun osoitteeseen on v. 2016 keskimäärin 6,2 km (16 oppilasta). 

Oppilaita olisi s. 2016 yhteensä 23, jos kaikki oppilaat, joiden lähin koulu on Teuron koulu, 
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lasketaan mukaan. Oppilasennusteen mukaan laskettu keskimääräinen koulumatkan pituus v. 

2022 olisi 4,3 km (32 oppilasta). Matkat on laskettu Google Maps kartan mukaan.  

Kaavioissa 4 ja 5 havainnollistetaan oppilaiden koulumatkoja verrattuna tilanteeseen, jossa 

Teuron koulu olisi lakkautettu s. 2016 alkaen. Lakkautustilanteessa Teuron nykyisten oppilai-

den koulu olisi todennäköisesti Tammelan keskustassa.  

 

Kaaviot 4-5. Teuron koulun oppilaiden lukumäärät koulumatkan pituuden mukaan luokiteltuna. 

Vertailu v. 2016 ja v. 2022 Teuron kouluun ja Tammelan keskustan kouluun. Oppilas-

kohtaiset matkat mitattuna Google Maps kartan mukaan lyhintä ajokelpoista reittiä.  

Vuonna 2022 alle 3 km:n koulumatka Teuron kouluun olisi 18 oppilaalla ja vain viidellä oppi-

laalla yli 10 km. Vastaavasti Tammelan keskustaan vain kahdella oppilaalla olisi alle 10 km:n 

koulumatka. Keskimääräinen koulumatkan pituus keskustaan olisi s. 2016 16,8 km ja s. 2022 

16,1 km. Käytännössä oppilaskohtaisten koulumatkojen pituus ja etenkin kesto venyvät 

helposti riippuen myös koulukuljetusten järjestäjästä.  

Suomen Kuntaliiton vertailutietokannassa (Kouluikkuna 2014, aineistossa 60 % koululaisista) 

v. 2014 perusopetuspalvelujen saavutettavuus on hyvä: alle 3 km:n etäisyydellä koulustaan 

asui 90,5 % ja alle 5 km:n etäisyydellä 95,4 % ala-asteen (1-6 lk) oppilaista. Tammelan pinta-

alaltaan laaja kunta ei luultavasti yllä lähellekään em. keskiarvoja ja siksi onkin erityisesti huo-

lehdittava palvelun saavutettavuudesta kaukana kuntakeskuksesta sijaitsevissa kylissä. Päät-

täjien tulisi kantaa huolta erityisesti siitä, ettei nuorimpien koululaisten koulupäivän pituus 

veny kohtuuttomasti.  
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KOULUVERKON TALOUDEN TARKASTELU  

Nykytilanne 

Tammelan kunnan tilinpäätöksen 2015 mukaan peruskoulujen kustannukset olivat 6,168 milj. 

(19,1 % käyttötalouden 31,7 milj. euron nettomenoista).  Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen 

ja muun koulutuksen sekä vapaan sivistystyön yhteinen osuus oli 33 % nettomenoista, suun-

nilleen sama kuin terveydenhuollon (32,5%). Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten osuus 

nettomenoista oli 57,3 %. Valtionosuudet olivat yhteensä 12,632 milj. Sosiaali- ja terveyspal-

velujen siirtyessä maakuntiin 2019 kunnan tehtävien ylivoimainen painopiste on kasvatus- ja 

koulutuspalveluissa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (Hyky) kautta sosiaali- ja terve-

yspalvelut ovat jo nyt pääosin ulkoistettu.  

Suomen Kuntaliiton vertailussa (Kouluikkuna 2015) perusopetuksen kustannukset oppilasta 

kohti olivat alle 20000 asukkaan kunnissa v. 2014 keskimäärin 8641 € (ilman poistoja, ar-

vonalentumisia ja sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakustannuksia). Tammelan vastaava kus-

tannus oli v. 2014 8621 € (Tammelan tilinpäätös 2014: perusopetuksen käyttömenot jaettuna 

oppilaiden määrällä).  Kustannusten nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli vertailukunnissa 

1,1 % ja Tammelassa 2,3 %. Taulukossa 3 on vertailu Tammelan kunnan ja Kuntaliiton vertai-

luaineiston kustannuserittelyistä v. 2015 (2014). Tammelan kustannukset ovat selvästi alle 

keskimääräisen kustannustason, vain koulukyydityskulut ovat suuremmat.  

 

Taulukko 3. Tammelan koulujen keskimääräiset oppilaskohtaiset kustannukset v. 2015 (Tammelan 

kunnan tilinpäätöksen 2015 erittelyjen mukaan) ja vertailukuntien vastaavat kustannuk-

set v. 2014 (Kuntaliiton Kouluikkuna, alle 20000 asukkaan kunnat). Taulukon kustannuk-

siin eivät sisälly poistot, arvonalentumiset ja sisäisten vuokrien pääomakustannukset 

(Kouluikkuna). Kokonaissumman poikkeamat selittyvät kustannuserillä, joita ei ole tau-

lukossa ole (mahdolliset tarkennukset huomioidaan Tammelan kunnan myöhemmin an-

tamien tietojen pohjalta). 

Tammelan nykyisten koulukiinteistöjen investointeihin on alustavasti arvioitu v. 2016 - 2020 

aikana tarvittavan yhteensä noin 400000 € (Taulukko 4). Isoja investointeja, peruskunnostuk-

sia ja liikunta- ym. tilojen rakentamista olisi odotettavissa sen jälkeen (2026 jälkeen?) normaa-

lien vuosi-investointien lisäksi lähes 2 milj. € (Kouluverkkoselvityksen 2015 liite; vanhentunut, 

mutta uudempaa ei ollut saatavilla). Liikuntatilat tehtäisiin Kaukjärvelle ja Portaalle ja koko-

naiskunnostus olisi vuorossa Letkulla, Myllykylässä ja Teurolla. Teuron koulun investointitar-

peeksi arvioitiin v. 2016-2020 aikana 43000 € ja myöhemmin toteutettavan kokonaiskunnos-

tuksen kustannukseksi 280000 €.   

Hallinto Opetus Ruokailu Kyyditys Opp.huolto Kiinteistöt YHTEENSÄ

TAMMELA (2015) 284 4727 488 740 398 883 7519

VERTAILUKUNNAT (2014) 466 5068 661 453 411 1262 8321
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Taulukko 4. Tammelan koulukiinteistöjen investointitarvearvio (Mika Suontausta, 2.9.2015). Tilin-

päätöksen 2015 mukaan vain Myllykylän koululle tehtiin kiinteistöön kohdistuvia inves-

tointeja.  

Tammelan Johtoryhmän Investointiohjelmassa 2017-2021 (”työkappale johtoryhmää varten”)  

on mainittu ”Norrintien koulun” suunnitteluun, muutostöihin ja ensikalustoon vuodelle 2017 

250000 € ja v. 2018 200000 €. Kyseistä koulua – eli FAI:n käytössä ollutta kiinteistöä – ei kui-

tenkaan Tammelan kunnanhallituksen tai valtuuston päätöksistä löydy (tarkistettu 

28.10.2016). Myös Koulukeskuksen investointeihin esitetään taulukosta 4 poikkeavia, tar-

kemmin erittelemättömiä investointeja 700000 €, joista 200000 toteutettaisiin v. 2017. Kasva-

tus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt investointiohjelmaa kokouksessaan (26.10.2016).  

Tammelan koulujen ennakoitu kustannuskehitys 

Koulujen kustannuskehitystä voidaan arvioida tiedossa olevan oppilasennusteen mukaan to-

teutuneiden kustannusten pohjalta. Oppilaskohtaiset kustannukset eivät kuitenkaan saisi 

olla määräävä tekijä, joka vaikuttaa lähiopetuspalvelujen tasapuoliseen saatavuuteen kai-

kille asuinpaikasta riippumatta. Kaikkien tulevaisuudessa kustannuksiin vaikuttavien tekijöi-

den arvioiminen ja kohdistaminen oikein ei ole helppoa, koska muuttuvia tekijöitä on liian 

paljon. Lapsivaikutuksille on vaikea laskea rahallista arvoa, mutta päätöksenteossa ne on 

huomioitava. Kustannusten vastapainoksi tulisi laskea hyödyt, jotka esimerkiksi lähikoulun 

säilyttämisestä on alueen asukkaiden ja yritysten kannalta. Tämänkin arviointi on vaikeaa. 

Taulukossa 5 (ja kaaviossa 6) on esitetty Tammelan koulujen (1-6 lk, Koulukeskus 1-9 lk) ja 

taulukoissa 6a-b Teuron koulun ennakoitu kustannuskehitys oppilasta kohti laskettuna seu-

raavien lähtötietojen ja oletusten pohjalta (laskentamalli on annettu Tammelan kunnankam-

reerille, kunnanjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle arvioitavaksi 25.10.2016):  

1. Lähtötietoina on v. 2015 tilinpäätöksen mukainen koulukohtainen kustannuserittely,  

2. Oppilasennusteet Tammelan kouluverkkoselvitys 2015 mukaan (taulukko 5) tai paikal-

lisesti päivitettynä 1.10.2016 tilanteen mukaan (taulukot 6a ja 6b) 

3. Yleinen kustannuskehitys 1,1 %/v (palkkakulut ym., opettajien määrä ennallaan),  

4. Koulukyydityksiin 1,7 % yleinen kustannusten nousu ja oletuksena on että 50 % oppi-

laista on koulukuljetuksen tarpeessa,  

2015* 2015** 2016 2017 2018-20 2021-26

Kaukjärvi 44500 0 20000 10000 35000 50000 450000 Liikuntatila

Letku 30030 0 12000 15000 20000 50000 300000 Kokonaan kunnostus

Myllykylä 48000 163000 0 15000 50000 50000 460000 Kokonaan kunnostus

Porras 48700 0 18000 15000 10000 15000 340000 Liikuntatila

Riihivalkama 53800 0 12000 0 20000 45000 0 Ei tarvetta

Teuro 32780 0 8000 15000 20000 34000 280000 Kokonaan kunnostus

Koulukeskus 205000 0 34000 20000 45000 50000 80000 Opettajatilat

Kaikki yht. 462810 163000 104000 90000 200000 294000 1910000

*Talousarvio 2015  ** Tilinpäätös 2015

Isot hankkeet  
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5. Oppilashuoltoon 1,1 % yleinen kustannusten nousu ja oletuksena 50 % oppilaista on 

oppilashuollon kohteena (koulunkäynnin ohjaajien palkka ym.). 

Oppilasmäärän ennakoitu lasku v. 2015 lähtötasosta vaikuttaa kustannuksiin eniten Kaukjär-

vellä ja Portaassa. Vastaavasti oppilasmäärän ennakoitu kasvu alentaa oppilaskohtaisia kus-

tannuksia eniten Teurolla. Koulukeskuksen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska niihin 

sisältyvät myös yläasteen oppilaat. 

 

 Taulukko 5.  Tammelan koulujen kustannukset oppilasta kohti laskettuna tilinpäätöksen 2015 mu-

kaan ja ennuste vuosille 2016-2021. Oppilasmäärät on laskettu kunkin tilivuoden kevät- 

ja syyslukukauden keskiarvoina (kustannuslaskelman perusteista tarkemmin tekstissä).  

 

Kaavio 6. Tammelan koulujen kustannuskehitys (samat tiedot kuin taulukossa 5) 

Tuleva kustannuskehitys: Teuron koulu 

Taulukossa 6a on esitetty Teuron koulun ennakoitu oppilaskohtainen kustannuskehitys kus-

tannuserittäin. Lähtötiedoissa huomiota herättävät ruokailun, koulukyyditysten ja oppi-

lashuollon yli kaksinkertaiset kustannukset keskimääräisiin verrattuna (vrt. taulukko 3). En-

nustelaskelmissa oletus on, että Teuron koulussa on koko ajan kaksi opettajaa ja osa-aikainen 

koulunkäynnin ohjaaja.  

TAMMELAN KOULUT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oppilaita 1-6 lk 454,5 446,5 455 449 421 396 386

(kevät-syksy k-arvo)

Kaukjärvi 10891 11336 11996 12525 14614 16415 16985

Letku 7754 8658 8892 8601 8341 8214 8098

Myllykylä 6079 6065 6137 6489 6844 7196 7815

Porras 7151 7382 7519 7555 8597 9890 10815

Riihivalkama 7203 7476 7410 7535 8170 9092 9316

Teuro 13577 14494 12616 11272 9945 8548 7992

Koulukeskus 1-9 lk 8257 8248 8305 8707 9011 9159 9414

Kustannukset/oppilas (ks. tarkemmin teksti)
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Taulukko 6a. Teuron koulun ennakoitu kustannuskehitys 2015-2021. Lähtötietoina v. 2015 tiedot 

(Tammelan kunnan tilinpäätös 2015). Oppilasmäärät on laskettu kunkin tilivuoden ke-

vät- ja syyslukukauden keskiarvoina (Huom: paikallisesti 1.10.2016 päivitetty). 

Oppilasmäärän vaikutus oppilaskohtaisiin kustannuksiin on luonnollisesti suuri. Tällä hetkellä 

oppilasmäärä on alempi (16; osa oppilaista siirtynyt Myllykylään ja Keskuskouluun) kuin lähi-

kouluperiaatteen mukaan ja kouluunottoalueen pienillä muutoksilla voisi olla (23). Vanhem-

pien ja oppilaiden halukkuuteen vaihtaa koulu lähikoulun sijasta toiseen kouluun on epäile-

mättä vaikuttanut vuodesta toiseen jatkuva lakkautusuhka.  

Taulukon 6b kustannuslaskelmassa on huomioitu lähikouluperiaatteen mukaiset potentiaali-

set oppilasmäärät v. 2016-2022, eli  nykyisen kouluunottoalueen kaikki oppilaat ja kouluunot-

toalueen laajennus vt. 10 puolella Loimosten kylän alueelle, jonka lähin koulu Teuron koulu 

on. Taulukoita vertaillen saadaan em. järjestelyn laskennalliseksi oppilaskohtaiseksi säästöksi 

v. 2016-2022 yhteensä 11550 €/oppilas. 

 

Taulukko 6b. Teuron koulun kustannukset oppilasta kohti tilinpäätöksen 2015 mukaan ja skenaario 

vuosille 2016-2022. Oppilasmäärät on laskettu lähikouluperiaatteen mukaan kunkin tili-

vuoden kevät- ja syyslukukauden keskiarvoina (paikallisesti päivitetyt tiedot, 1.10.2016). 

Olemme edellä osoittaneet, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa Teuron koulun lak-

kauttamisen tuomat säästöt Tammelan kunnan budjettiin jäävät vähäisiksi. Jo muutamassa 

vuodessa lakkauttaminen aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia. Kiinteistöön ja ruokai-

luun kohdistuvia kustannuksia voidaan lisäksi alentaa yhteistyöllä paikallisten toimijoiden 

kanssa. Tammelan kunnan ’kumppanuusohjelmaan’ saadaan konkretiaa aloittamalla yhtei-

nen Teuron lähikouluprojekti (vrt. Kuntalaisaloite 29.8.2016).  

TEURO Hallinto Opetus Ruokailu Kyyditys Opp.huolto Kiinteistö Oppilaita Kust./opp.

2015 334 7938 1377 1183 722 2024 16 13577

2016 360 8561 1393 1243 754 2183 15 14494

2017 312 7418 1406 1173 708 1892 17,5 12908

2018 283 6731 1420 1130 678 1716 19,5 11959

2019 248 5898 1433 1072 640 1504 22,5 10794

2020 209 4969 1447 998 592 1267 27 9481

2021 190 4521 1461 963 568 1153 30 8856

2022 186 4423 1476 963 565 1128 31 8742

TEURO Hallinto Opetus Ruokailu Kyyditys Opp.huolto Kiinteistö Oppilaita Kust./opp.

2015 334 7938 1377 1183 722 2024 16 13577

2016 284 6758 1389 1106 672 1723 19 11933

2017 237 5644 1402 1025 619 1439 23 10368

2018 230 5469 1417 1021 613 1394 24 10144

2019 203 4825 1430 971 580 1230 27,5 9240

2020 176 4192 1444 917 545 1069 32 8343

2021 161 3821 1458 886 523 974 35,5 7822

2022 160 3809 1474 894 525 971 36 7834
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PERUSTELU- JA EHDOTUSOSA 

 

OPS 2016 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Pedagogiset ja kasvatukselliset tavoitteet ja nykyinen kouluverkko 

Tammelan kouluissa on käytössä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Opetushallituksen 

ohjeistuksen ja laatukriteerien mukaiset opetussuunnitelmat ja tuntikehykset. Forssan seudun 

yhteinen käsikirja oppimisen ja koulunkäynnin tuesta on käytössä joskin vielä osittain kesken-

tekoinen. Käsityksemme mukaan Tammelan kouluissa on korkeatasoinen ja aikaansa seuraava 

opettajakunta ja perusopetus koulun koosta riippumatta. Opetussuunnitelma 2016 on koulu-

työn pohjana Tammelassa kaikissa kouluissa.  

Kolmessa Tammelan koulussa, Letkulla, Kaukjärvellä ja Teurolla, on tällä hetkellä käytössä 

yhdysluokkaopetusta 1-2 , 4 ja 6 sekä 3-6 luokka-asteille. Letkulla, Portaassa ja Teurolla on 

kaksi yhdysluokkaa, Myllykylässä ja Riihivalkamassa on yksi yhdysluokka.  

Yhdysluokkaopetuksen ei tarvitse olla ongelma vaan se voi olla myös osa ratkaisua yksilöllisen 

peruskoulupolun toteutukseen. ”Oma linja” on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen 

hanke (2016-2020), jonka tavoitteena on estää usein jo peruskoulussa tapahtuvaa nuorten 

syrjäytymistä.  Hankkeen ensimmäisen info-paketin peruskoulua suoraan koskevina toimenpi-

teinä mainitaan mm. ”a) Ei sidota opiskelua vuosiluokkiin, vaan otetaan lähtökohdaksi tietyn 

tason saavuttaminen peruskoulun aikana. b) Luodaan oppilaille yksilölliset opintopolut.” Pe-

ruskoulun yläasteelle suositellaan ”a) Tehdään tuntijaosta nykyistä valinnaisempi. b) Tehdään 

enemmän sijaa oppimiselle. c) Vahvistetaan työelämäyhteyksiä.”   

Yhdysluokkien huomioimista opettajakoulutuksessa ja opettajien kokemuksia yhdysluokkien 

opetuksesta esitteli prof. Marita Mäkinen Tammelan kunnantalolla 14.1.2016. Useissa tutki-

muksissa on osoitettu, että yhdysluokkaopetus on oppilaiden itsetuntoa ja yhteisöllisyyttä 

vahvistava opetusmuoto.  Yhdysluokkaopetus on OPS 2016 aikanakin edelleen toimiva ope-

tusmuoto ala-asteilla. Vaikka opettajakoulutuksessa ei erikseen kouluteta yhdysluokkaopet-

tajia, on opetusmuoto monia opettajia kiinnostava oppilaiden itsetuntoa ja sosiaalisuutta li-

säävänä.  

Perusopetuslain määrittelemä ’yhtenäinen perusopetus’ ei edellytä, että oppilaan tulisi käydä 

samaa opinahjoa ensimmäisestä viimeisen luokkaan, kuten joskus on esitetty suurten koulu-

keskusten perustelemiseksi. Tutkimukseen perustuvaa yksiselitteistä näyttöä siitä, että tällai-

nen yhtenäinen ’opinpolku' olisi parempi kuin esimerkiksi erilliset ala-asteet ja yläasteet, ei 

ole esitetty. Molemmissa malleissa on hyviä ja huonoja puolia, joiden arvottaminen on ta-

pauskohtaista. Perusopetuslain mukaan perusopetuksen laajuus on yhdeksän vuotta, eikä 

lainsäädäntö estä opetuksen järjestämistä esimerkiksi 1-4 tai 1-6 vuosiluokkien opetusta erilli-

sissä kouluissa, kuten lähes kaikissa Suomen kunnissa tapahtuu.  
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TAMMELAN KUNTASTRATEGIA JA KOULUVERKKO  

Tammelan kuntastrategia on vasta luonnosasteella, kuitenkin jo valtuustossa hyväksytty. Ta-

voitetilaksi v. 2023 esitetään ”Edelläkävijänä tunnettu kasvava Tammela houkuttelee ja innos-

taa yrittämään, asumaan sekä virkistymään Suomen parhaassa kunnassa”. Kunnan palvelut 

sijoittuvat kolmeen hallinnolliseen yksikköön, joista sivistyspalvelut muodostavat budjetiltaan 

ja henkilöstöltään suurimman (Tammelan sosiaali- ja terveyspalvelut hoitaa Forssan Seudun 

Hyvinvointikuntayhtymä). Hallintoa ohjaamaan on valmistunut tai on tekeillä poikkihallinnolli-

sia kehitysohjelmia, joiden tarkoituksena on strategian tavoitetilan toteuttaminen.  

A. Kehitysohjelma ”Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut”  

Ohjelma mainitsee strategisina painopisteinä kolme kokonaisuutta: 1) Liikkuminen ja liikunta, 

2) Unicef-lapsiystävällinen toimintamalli sekä 3) Toimivat tilat ja toimintaympäristöt. Lasten ja 

nuorten edun huomioimista kaikessa päätöksenteossa korostetaan useaan otteeseen. Liikun-

ta on kaikkien oikeus ja kunnan tavoitteena on monipuolisten ja kunnossa olevien liikunta-

paikkojen tarjoaminen kaikille ’vauvasta vaariin’. Ohjelmassa keskitytään Kirkonkylän alueen 

liikuntapaikkojen parantamiseen. Ohjelmassa esitetään kuljetustarjonnan lisäämistä myös 

kylien seniorikansalaisten ja lasten liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi. Varsinaisia sisä-

liikuntatiloja on vain Koulukeskuksessa ja Riihivalkaman koululla, muissa kouluissa liikuntatilat 

ovat pieniä. ’Tilat ja toimintaympäristöt’ -kokonaisuus korostaa joustavaa kaavoitusta, kunnan 

kiinteistöjen kunnossapitoa ja tilojen terveellisyyttä ja asiakasystävällistä, luotettavaa vesi-

huoltoa vetovoimaisen tasokkaan asumisen ja yrittämisen takaajina. Koulukiinteistöjä ei oh-

jelmassa mainita erikseen.  

Teuron koulua koskevat ohjelmaan liittyvät ehdotuksemme harkittavaksi:  

1. Teuron-Kuuslammin kylätoimintayhdistys ry. (T-KKY) ja perustettava ’Pohjois-

Tammela Osuuskunta’ (P-TOK, ks. kohta B, 3, s. 19) yhdessä kylien yhdistysten, yri-

tysten ja asukkaiden kanssa rakentaa Teuron koulun yhteyteen liikuntahallin ja 

vuokraa tiloja kunnan käyttöön koulujen liikuntatiloiksi, vapaina aikoina tiloja voivat 

käyttää kuntalaiset omakustannushintaan.  

- Rakennuspiirustukset ovat valmiina  

- Teuron koulun tonttiin rajoittuva tonttialue on varattu 

- Liikuntahallin rakentamiseen haetaan rahoitusta Louna-Plussan kautta ja toivo-

taan myös kunnan tukea 

2. T-KKY  ja P-TOK tarjoutuvat vastaamaan Teuron koulukiinteistön ylläpidosta, vuosi-

korjauksista ja huollosta kohtuullista korvausta vastaan. Vaihtoehtoisesti T-KKY ja P-

TOK tarjoutuvat ostamaan koulukiinteistön ja vuokraamaan sen edelleen kunnalle 

koulukäyttöön.  

- Kunta vapautuu kiinteistön ja piha-alueen käyttökuluista ja huoltotehtävistä 

- Kunta vapautuu vuosittaisista korjausvastuista 

- Kustannukset ovat ennakoitavissa vuosiksi etukäteen 

- Suuret muutostarpeet ja peruskorjaukset hoidetaan kumppanuusmallilla 
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B. Kehitysohjelma ”Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys”  

Ohjelman keskeinen teema on ’laadukas asuminen’, jonka toivotaan kääntävän väestön mää-

rän kasvuun. Vesistöt, luonnonrauha ja hyvä imago mainitaan keskeisinä vetovoimatekijöinä. 

Strategiassa mainitun HHT – Helsinki-Hämeenlinna-Tampere – kehityskäytävän elinvoiman 

tarjoamia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ohjelmassa huomioida. Tammelan koillisosista, esim. 

Teurolta, on 25-30 min etäisyys Hämeenlinnaan, jonka kasvuennuste v. 2014-2023 on +2396 

henkeä, kun samaan aikaan Tammelan väestötappioksi ennustetaan -367 henkeä (Tilastokes-

kus). Kehitysohjelma luettelee Tammelan tarjoamia laadukkaan asumisen edellytyksiä. Tavoi-

tetilaa 2018 kehitysohjelma kuvailee mm. ”Kuntaan on houkuteltu lapsiperheitä siten, että 

perinteisten vetovoimatekijöiden rinnalle on nostettu koulutuksen kehittäminen ja luotu 

erikoistumiseen perustuvia kehityssuuntia kuten liikuntapainotteinen oppiminen”. Aivan 

oikein, peruskoulu on laadukkaan asumisen keskeisiä tekijöitä. HHT-kehityskäytävän imuun 

pääsy onnistuu vain jos kyläkoulu säilyy alueen lähikouluna.   

Teuron koulualueeseen liittyvät ohjelmaa koskevat ehdotuksemme: 

1. Teuron-Kuuslammin osayleiskaavan valmistelussa varataan asuinrakentamiseen so-

pivia alueita kohtuulliselle etäisyydelle koulusta.  

- Teurontien varteen  

- Teuron kylätien varrelle  

- Ojajärventien varrelle 

2. Kunta hankkii alueelta tontin/tontteja ja rakennuttaa vuokrarivitalon Teuron-

Kuuslammin kaava-alueelle koulun läheisyyteen.  

- T-KKY avustaa rakentamiseen sopivien tonttialueiden hankintaneuvotteluissa 

maanomistajien kanssa 

- Rakennuttaminen voidaan toteuttaa myös yhteistyössä T-KKY:n ja P-TOK:n 

kanssa (ks. kohta 3) 

- Tonttien ja asuntojen markkinointi kohdistetaan lapsiperheisiin  

3. T-KKY ja P-TOK yhdessä kunnan kanssa tehostavat tonttien, asuinkiinteistöjen ja 

vuokrattavien asuntojen markkinointia osana kumppanuutta.  

- Valmistellaan markkinointisuunnitelma asukkaiden houkuttelemiseksi 

o Takuu koulun säilymisestä  

o Koko kylä markkinoi: videoita kylän tapahtumista, naapuriesittelyt, kou-

luesittelyt, yhdistysten esittelyt, yritysten esittelyt, luontokohteiden 

esittelyt, työpaikoista, lähiruokaostopaikoista jne.  

o Markkinoinnin kohteena myös ulkopaikkakuntalaiset, HHT-

kehityskäytävä, pääkaupunkiseutu (etätyöntekijät, luovat ammatit, yk-

sinyrittäjät ym.)  

- Perustettava ’Pohjois-Tammelan Osuuskunta’ voi hoitaa kiinteistövuokrausta 

o Osakkaina kylien asukkaita, kiinteistönomistajia, yrityksiä, yhdistyksiä 

o Kunnostetaan vuokrattavaksi sopivia tyhjillään olevia taloja 

o P-TOK hoitaa tarvittaessa kiinteistöjen hoitotehtäviä  
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C. Kehitysohjelma ”Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö”  

Ohjelma korostaa henkilöstön merkitystä vision toteuttajana ja arvojen mukaista asiakasläh-

töisyyttä, vastuullisuutta, yhdessä onnistumista ja tahtoa uudistua. Sivistystoimen osuus hen-

kilöstöstä on 65% ja opetustehtävissä  73 henkilöä (opettajia 53, eritysopettajia 4, koulun-

käynnin ohjaajia 15, Tammelan Pedanet).  

Sanomattakin on selvää, että opettajien ja koulun muun henkilökunnan merkitys on keskei-

nen lähikoulun ja kylien yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehitysohjelmaan sisälty-

viä toimenpiteitä ja kumppanuushankkeita olisi suunnattava myös lähikoulujen ja kylien yh-

teistyön monipuoliseen kehittämiseen. Olemme valmiit monipuoliseen yhteistyöhön. 

Teuron koulua koskevat kehitysohjelmaa sivuavat ehdotuksemme: 

1) Kyläkoulujen ja paikallisten yhdistysten, yritysten ja asukkaiden yhteistyöllä valmis-

tellaan konkreettiset, vuosittain päivitettävät Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja 

Teuron koulun opettajien ja oppilaiden huoltajien toiveet huomioivat ohjelmat.  

- T-KKY toimii yhteistyön organisoijana läheisessä yhteistyössä koulun henkilö-

kunnan ja muiden koulujen opettajien kanssa.  

- Ohjelmaan ovat paikallisista yhdistyksistä ja yrityksistä jo lupautuneet mm.: 

o Teuron koulun vanhempainyhdistys 

o Teuron- Kuuslammin VPK 

o Paikalliset metsästysyhdistykset ja osakaskunnat 

o Matti Tuomola Oy 

o Vörlön Vihannes Oy 

o Biotus Oy 

o KuusPlussa Oy 

o Kunto-Forssa Ky 

2) Vaihtoehtoja Teuron koulun erikoistumiseen kylien vahvuuksia hyödyntäen 

- ’Tutkiva Luontokoulu’ – tutkimalla oppiminen 

o Yhteistyökumppaneina mm. Matti Tuomola Oy, Biotus Oy, Kuusplussa 

Oy, metsätilat, paikalliset metsästysyhdistykset ja osakaskunnat, paikal-

liset asukkaat  

o Liikuntahalli uutena oppimisympäristönä  

- ’Liikkuva eräkoulu’ – luontoliikkumista ja erätaitoja, ensiaputaidot 

o Yhteistyökumppaneina metsästysyhdistykset ja osakaskunnat, Teuron- 

Kuuslammin VPK, Kuusplussa Oy, Kunto-Forssa Ky, paikalliset asukkaat 

o Liikuntahalli uutena oppimisympäristönä  

- ’Kädentaitokoulu’ – tekniikka- ja rakentaminen, remonttitaidot 

o Yhteistyökumppanina KoplausKopla/T-KKY  

D. Kehitysohjelman ”Asiakas- ja tehtäväkohtaiset palveluprosessit”  

- Ohjelmakuvausta ei ole vielä tehty, joten emme tässä arvioi tämän alueen toi-

menpiteitä kouluverkon näkökulmasta.  
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LAPSIVAIKUTUKSET – PERHEIDEN NÄKEMYS 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oppaassa lapsivaikutusten arvioinnin toteuttami-

seksi kuntapäätösten yhteydessä esitetyt ohjeet on huomioitu mahdollisuuksien mukaan täs-

sä katsauksessa. Arviointi on kuitenkin tehty kevyempänä ja suppeaan aineistoon perustuen 

(vain Teuron koulun vaikutusalueen oppilaat ja perheet), joten se ei sellaisenaan sovellu ku-

vaamaan muiden koulualueiden tilannetta. Arviointimme kattaa perusopetuksen lisäksi myös 

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, koska nämä palvelut linkittyvät toisiinsa ja joustavuus 

palveluiden saannissa on etenkin perheiden näkökulmasta tärkeää.  

Lapsivaikutusten arvioinnissa vertailemme tilannetta, jossa Teuron koulu lakkautettaisiin 

muutoksena nykytilanteeseen.  

Varhaiskasvatuspalvelut: päivähoito, avoimet varhaiskasvatuspalvelut 

1. Mikä näiden palveluiden järjestämistapa on nyt ja aiheutuuko ko. päätöksen myötä niihin 

muutoksia? 

Päivähoitoa kunta tarjoaa Tammelan kuntakeskuksen päiväkodeissa ja Riihivalkamassa. Teu-

ron kyläkeskuksesta matka on 15 ja 20 km. Teuron koulualueella ei ole perhepäivähoitopaik-

koja eikä päivähoidon järjestämiseen alueella ole kunnan suunnitelmia. Lapsien määrän kasvu 

ja työssäkäynti Hämeenlinnan suuntaan on lisännyt paikallisen päivähoidon tarvetta. Nykyti-

lanne on huono ja vaikeuttaa työn vastaanottoa muualla kuin Forssan suunnalla, missä vapai-

ta työpaikkoja on niukasti tarjolla. Koulun lakkauttaminen vähentäisi lapsiperheiden ja las-

ten määrää alueella. 

Ehdotuksemme:   

1) Teuron koulualueelle perustetaan perhepäivähoitopaikka  

- Pienten lasten vanhempien työssäkäynnin helpottaminen mahdollistaa muut-

tamisen alueelle. 

- Hämeenlinnan suuntaan työssäkäyvien vanhempien kannalta nykyinen tilanne 

on kestämätön.   

2. Muuttuvatko näiden palvelujen perusedellytykset? 

Lakkauttamisen vaikutuksesta varhaiskasvatuspalvelujen tarve vähenisi lapsiperheiden ja lap-

sien määrän vähentyessä alueelta puuttuvien päivähoitopalvelujen vuoksi.  

3. Miten on huomioitu nämä lasten ja lapsiperheiden kannalta tärkeät palvelujen laatutekijät: 

Päivähoitotilojen viihtyvyys. Asiakassuhteiden pysyvyys, mahdollisuus pitkäaikaiseen ja luot-

tamukselliseen suhteeseen. Jatkumoista huolehtiminen esim. päivähoidon ja esiopetuksen 

välillä. 
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Kunnan järjestämiä päivähoitopaikkoja on vain kuntakeskuksessa, Riihivalkamassa ja Portaas-

sa. Teurolla varhaiskasvatuksen nykytilanne on huono lasten ja perheiden hyvinvoinnin nä-

kökulmasta.  

Ehdotuksemme tilanteen parantamiseksi on sama kuin kohdassa 1. 

4. Onko tätä osiota tarkasteltaessa hyödynnetty lasten ja perheiden kuulemista? Miten? 

Asia on ollut esillä T-KKY:n johtokunnassa ja työryhmässämme, jossa on lasten vanhempia ja 

paikallistuntemusta asukkaiden tilanteesta.  

5. Muita lapsiin ja lapsiperheisiin liittyviä näkökohtia näissä palveluissa tai hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen olosuhteissa?  

Kuten edellä toteamme, kunnan tarjoamaa varhaiskasvatuspalvelua ei ole tarjolla Pohjois-

Tammelassa. Etenkin Teuron-Kuuslammin kyläkeskuksessa on päivähoitopaikkojen tarvetta 

tällä hetkellä. Paikallinen hoitopaikka on lasten kannalta huomattavasti parempi kuin varhai-

nen kuljetus kunnan toiselle puolelle aamuin illoin, etenkin jos vanhempien työpaikat sijoittu-

vat eri suunnalle. Voidaan arvioida, että työn vastaanottaminen esimerkiksi Hämeenlinnan-

Riihimäen suunnalta vaikeutuu paikallisen päivähoitopaikan puuttuessa.  

Vanhempien näkökulmasta lähellä asuinpaikkaa sijaitseva päivähoitopaikka mahdollistaa per-

heille joustavamman valinnan työpaikkojen suhteen mikä edistää työllistymistä. Turvallinen ja 

tuttu lähiympäristö ja -yhteisö sekä pitkäkestoinen hoitosuhde vahvistavat lapsen itsetuntoa 

ja turvallisuuden tunnetta. Paikallinen varhaiskasvatus tulee ehdottomasti ulottaa hajaute-

tusti kunnan eri osiin. Asiaan palataan uudestaan s. 23 ja 25 tarkasteltaessa Teuron koulun 

kehittämismahdollisuuksia laajentamalla kouluun liittyvää palvelutarjontaa.   

Esiopetus 

1. Mikä näiden palveluiden järjestämistapa on nyt ja aiheutuuko ko. päätöksen myötä niihin 

muutoksia? 

Esiopetusta järjestetään nyt Kuntakeskuksen päiväkotien yhteydessä sekä Riihivalkaman ja 

Portaan kouluissa. Teuron koulun lakkauttaminen ei aiheuta välittömiä muutoksia palvelun 

järjestämisessä. Pitkällä tähtäyksellä lapsiperheiden valmius muuttaa Pohjois-Tammelaan 

vaikeutuisi ja lasten määrä supistuisi.  

2. Muuttuvatko näiden palvelujen perusedellytykset, esimerkiksi: Esiopetuksen ryhmiä kunnan 

eri alueilla. Esiopetuksen ryhmäkoko. Jatkumot päivähoitoon ja kouluun sekä ryhmä-, asiakir-

ja- että pedagogisen toiminnan tasolla. Esiopetuksen tilat (rakennukset ja pihatilat).  

Teuron koulun lakkauttamisella ei ole suoraa välitöntä vaikutusta, koska esiopetusta ei nyt-

kään järjestetä. Lakkauttamisen vaikutuksesta palvelun tarve vähenisi myös pitkällä tähtäyk-

sellä lapsiperheiden ja lapsien määrän vähentyessä.  
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Nykytilanne on lasten ja perheiden näkökulmasta epätyydyttävä. Koulun säilyessä oppilasen-

nusteen mukaan esiopetuksen järjestämistä tulisi harkita samanaikaisesti päivähoidon järjes-

tämisen yhteydessä (Teuron oppilasennusteen mukaan eskarilaisia on vuosina 2016-2021 5-5-

8-7-4 oppilasta). Koulun säilyttäminen mahdollistaa lisäksi pitkällä tähtäyksellä uusien perhei-

den muuton alueelle ja lisää palvelun tarvetta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarjoa-

minen Teuron koulun yhteydessä varmistaa lapsille luonnollisen ja turvallisen siirtymisen 

päivähoidosta kouluun ja vahvistaa oppimisvalmiuksia varsinaiseen kouluopetukseen siir-

ryttäessä. Henkilöstölle varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetuksen toteutuminen yhtei-

sessä ympäristössä mahdollistaa vaivattoman yhteydenpidon ja helpottaa pedagogisten ta-

voitteiden saavuttamista. Oppilasmäärä olisi paikallisen ennusteen mukaan v. 2019 35 oppi-

lasta (esikoululaisia 7, koululaisia 28) ja jatkuisi 35-40 oppilaana ennustettavissa olevana aika-

na (vuoteen 2022). Koulurakennuksen tiloihin voidaan helposti sovittaa suurempikin oppilas-

määrä.  

Ehdotuksemme: 

1) Teuron kouluun perustetaan esikoululuokka 

- Yhdistettävissä esimerkiksi 0-2 luokkien ryhmäksi  

- Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyö helpottaa käytännön opetusta 

3. Miten on huomioitu nämä lasten ja lapsiperheiden kannalta tärkeät palvelujen laatutekijät: 

Sujuva linkittyminen päivähoitoon tarvittaessa. Tilojen viihtyvyys. Matkat toimivat, tarvittaes-

sa myös päivähoitoon. Kaverisuhteita mahdollisuus säilyttää. 

Teuron koululla ei ole esiopetusta. Kuten kohdassa 2 esitettiin lasten ja perheiden kannalta 

koulun säilyttäminen ja päivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen koulun yhteyteen on las-

ten ja perheiden kannalta ihanteellinen ratkaisu. Tilaratkaisuissa ja tilojen viihtyvyyden lisää-

misessä voidaan hyödyntää paikallista kolmannen sektorin talkoovoimaa. Palvelujen yhdis-

täminen samaan lähikoulun toimintaympäristöön toteuttaa hienosti kunnan strategian mu-

kaisia ’Unicef–lapsiystävällinen kunta’ tavoitteita.  

Ehdotuksemme tilanteen parantamiseksi on sama kuin kohdassa 2. 

4. Onko tätä osiota tarkasteltaessa hyödynnetty lasten ja perheiden kuulemista? 

Asia on ollut esillä T-KKY:n johtokunnassa ja työryhmässämme, jossa on lasten vanhempia ja 

tuntemusta asukkaiden tilanteesta.  

5. Muita lapsiin ja lapsiperheisiin liittyviä näkökohtia näissä palveluissa tai hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen olosuhteissa. 

Lähellä, mieluimmin päivähoitopaikan yhteydessä toimiva esikoulu ja tuttu lähiympäristö ja 

tuleva koulupaikka ovat tunnustetusti paras vaihtoehto lapsen kannalta. Jatkuvuus ja ennus-

tettavuus on perheiden kannalta olennaista ja vain silloin kun nämä asiat ovat kunnossa, 

voidaan luottavaisesti tehdä suuria ratkaisuja asuinpaikan suhteen. Paikallinen esikoulu tu-
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lee sisällyttää myös kyläkoulujen yhteyteen aina kun lasten määrä on riittävä. Asiaan palataan 

s. 27 tarkasteltaessa Teuron koulun kehittämismahdollisuuksia.  

Ehdotuksemme kuten edellä kohdassa 2. 

Perusopetus, erityisopetuksen eri muodot 

1. Mikä näiden palveluiden järjestämistapa on nyt ja aiheutuuko ko. päätöksen myötä niihin 

muutoksia? 

Tammelassa on seitsemän perusopetusta antavaa koulua: Koulukeskus (1-9 lk), Riihivalkaman 

koulu (1-6 lk, päivähoito, esikoulu), Myllykylän koulu (1-6 lk), Portaan koulu (1-6 lk), Teuron 

koulu (1-6 lk), Letkun koulu (1-6 lk), Kaukjärven koulu (1-6 lk). Teuron koulun lakkauttaminen 

lopettaisi peruskoulupalvelut koko Pohjois-Tammelasta.  

2. Muuttuvatko näiden palvelujen perusedellytykset, esimerkiksi: Kouluverkko eri puolilla kun-

taa eri kouluasteilla. Luokkakoot. Opetussisällöt. Oppilashuollon sekä erityisopetuksen palve-

lut. Koulutilat (rakennukset ja piha-alueet). Koulukuljetukset. Kouluruokailun järjestäminen. 

Nykyinen kouluverkko kattaa vielä kohtuullisesti Tammelan eri alueet. Kyläkoulujen lakkaut-

tamisen johdosta luokkakoot kasvaisivat, mutta pysyisivät vielä kohtuullisina sopivasti järjes-

tämällä. Opetussisällöt todennäköisesti jonkin verran yhtenäistyisivät. Oppilashuolto ja eri-

tyisopetus helpottuisivat viranhaltijoiden näkökulmasta, mutta lasten näkökulmasta tilanne 

todennäköisesti heikkenisi. Koulutilojen riittävyys olisi ongelma ja tulisi ratkaista kustannuksia 

vaativalla lisärakentamisella. Teuron koulun lakkauttaminen vaikuttaisi etenkin koulukuljetuk-

siin kaikkien oppilaiden siirtyessä kuljetusoppilaiksi. Koulumatka pitenisi kuntakeskukseen, 

asuinpaikasta riippuen kaikilla oppilailla matka olisi yli 10 km, useilla yli 20 km. Matka-aika 

todennäköisesti kasvaisi ja lähenisi perusopetuslain määrittämiä pisimpiä sallittuja aikoja. 

Pitkä koulukyyditysaika odotuksineen on haitallista ja ristiriidassa liikunnallisuuden lisää-

mistavoitteiden kanssa (vrt. kuntastrategia). Kouluruokailuun tuskin tulisi suuria muutoksia 

lukuun ottamatta sopeutumista suurempiin ryhmäkokoihin.  

Ehdotuksemme:  

1) Teuron koulu pidetään toiminnassa ja koulun kehittäminen varmistetaan pitkän 

tähtäyksen kehittämisohjelmalla 

- Opetussisältöjä kehitetään OPS 2016 mukaisesti 

- Koulun erikoistuminen valitun idean pohjalta otetaan tavoitteeksi 

2) Koulutilat täydennetään liikuntahallilla, joka toimii samalla liikunnallisena oppi-

misympäristönä (vrt. s. 20) 

3) Kouluruokailun suhteen tutkitaan mahdollisuudet tarjonnan laajentamiseen 

- Perhepäivähoito, esikoulu, mahdollisesti muutkin asukkaat asiakkaina 

- Paikallisen järjestäjän mahdollisuus selvitetään 

3. Miten on huomioitu nämä lasten ja lapsiperheiden kannalta tärkeät palvelujen laatutekijät: 

Koulupäivän ja -matkojen kokonaisuus on lapsen kannalta mielekäs. Koulujärjestelyjen pysy-
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vyys ja muutosten ennakoitavuus esim. siirtymissä. Kouluyhteisön hyvinvointi. Koulutilojen 

viihtyvyys. Kodin ja koulun yhteistyö.  

Teuron koulun lakkauttaminen lisäisi alueen kaikkien 1-6 luokkien oppilaiden koulupäivän 

pituutta verrattuna nykytilanteeseen (vrt. s. 14). Päivittäinen 2-3 tunnin matka-aika odotuksi-

neen on etenkin 1-2 luokkalaisille raskas ja aiheuttaa huolta vanhemmille. Lähikoulujen lak-

kauttamisen nostaminen esiin vuodesta toiseen on lapsiperheiden jatkuvana huolena ja 

vaikuttaa perheiden pysyvyyteen lakkautusuhan alla olevien koulujen alueella. Oppilasmää-

rän vaihtelu kyläkouluissa tulee nähdä normaalina sukupolvien kierrosta johtuvana etenkin 

alueilla, joissa työpaikat ovat suurelta osin perheyritysten ja maatilojen yhteydessä. Vaihtelua 

voidaan kohtuullisen hyvin ennakoida seitsemän vuoden tähtäyksellä ja opetusta sopeuttaa. 

Luottamus koulun pysyvyyteen on avainasia perheiden miettiessä muuttoa alueelle.  

Ehdotuksemme: 

1) Koulutakuu: Koulun pysyvyys taataan niin kauan kuin alueen oppilasmäärä ei ole py-

syvästi (7 vuoden tähtäyksellä) laskemassa alle erikseen koulukohtaisesti määritel-

tävän kipurajan (esimerkiksi 20 oppilasta) 

- Oppilasmäärän vaihtelu huomioidaan opetusjärjestelyissä ennakoiden (esim. 

jos on järkevää tilapäisesti ylläpitää vain 0-2 luokka-asteita)  

2) Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään mutkattomaksi 

- Ongelmiin puuttuvat kaikki heti havaittaessa ja käsitellään luottamuksellisesti 

3) Oppimisympäristön viihtyisyyteen panostetaan monin tavoin  

- Tilojen muuntelu, lähiympäristön hyväksikäyttö, huomio liikunnallisuuteen  

- Oppilaiden toiveiden huomioiminen 
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MAASEUTUVAIKUTUKSET  

Maaseutu- ja kylänäkökulma 

Maaseutuvaikutuksia arvioimme paikallisesti asukkaiden ja maatilojen näkökulmasta keskitty-

en Teuron koulun vaikutusalueeseen, joka lukeutuu aluetyyppiin ’kaupungin läheinen maa-

seutu’ (SYKE 2014). Forssa ja Hämeenlinna ovat alueen läheiset kaupungit. Arviointimme ra-

joittuu vain Teuron koulun kehittämisen/lakkauttamisen vaikutuksiin. Maaseutuvaikutusten 

euromääräistä tasoa on mahdoton arvioida, selvää on kuitenkin, että kyläkoulujen lakkautta-

misella on negatiivisia vaikutuksia maaseutualueiden talouden kannalta ja heijastusvaikutuk-

sia kunnan talouteen. 

Asukkaat  

Teuron koulun vaikutusalueella asuu 493 asukasta, asuintaloja on 344 ja vapaa-ajan asuntoja 

754 (kunnan osa-alueluettelossa Teuro-Kuuslammi, Patakangas, Susikas, 10.3.2015). Maata-

lousalueet ja aktiivit maatilat keskittyvät pääosin Teuro-Kuuslammin, Susikkaan ja Patakan-

kaan kyläkeskuksiin. Asuinrakennuksia on myös maatalousalueiden ulkopuolella. 

Tiiviin asutuksen alueet ovat vanhaa maanviljelykseen ja metsätalouteen perustuvaa kyläasu-

tusta, jossa on säilynyt perinteisen kylämaiseman piirteet. Uusia asuinrakennuksia on pääosin 

rakennettu täydennyksenä uuden sukupolven asettuessa kotikyläänsä, mutta kyliin on muut-

tanut myös uusia asukkaita. Tärkeänä vaikuttimena kyliin asettumisessa on ollut perinteikäs, 

120-vuotias kyläkoulu.  

Teuron koulun lakkauttamisen vaikutukset kohdistuisivat ensin niihin lapsiperheisiin, jotka 

ovat viime vuosina rakentaneet uuden talon tai kunnostaneet vanhan rakennuksen nykyajan 

vaatimukset täyttäväksi asunnoksi. Talojen kunnossapito ja korjaaminen asuinkäyttöön on 

arvostusta ansaitseva kulttuuriteko kylämaiseman kannalta. Rapistuvat talot ja hoitamaton 

ympäristö eivät houkuttele muuttamaan elinvoimaa menettäviin kyliin. Toistuva kyläkoulun 

lakkauttamisen uhka jarruttaa kyliin muuttoa, panee miettimään poismuuttoa ja aiheuttaa 

epävarmuutta alueella asuvien nuorten perheiden suunnitelmiin. Esitykset koulun lakkautta-

miseksi nakertavat kerta toisensa jälkeen kyläläisten luottamusta kunnan päättäjiin.  Luotta-

muksen kautta syntyy aito kumppanuus ja yhteishenki, mikä ilmenee taloudellisen toimin-

nan vireytenä ja henkisenä hyvinvointina.  

Sitoutuminen koulun pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen kehittämiseen Pohjois-

Tammelan monipalvelukeskukseksi – päiväkoti, esikoulu, peruskoulun ala-aste – olisi posi-

tiivinen signaali kaikille maaseutualueelle muuttoa harkitseville. Tulevaisuuteen suuntaava 

kouluratkaisu ja kehittämissuunnitelma herättävät asukkaiden kiinnostusta osallistua aktiivi-

sesti eri tehtäviin ja avaisi uusia mahdollisuuksia myös vanhusväestön osallistamiseen ja akti-

vointiin.  

Vuosisatojen saatossa perusväestön keskuudessa kehittynyt yhteisöllisyys on osoittanut voi-

mansa myös uusien asukkaiden kotiutumisessa, seikka, joka kannattaa pitää mielessä Tamme-
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lan kunnan asukashankinnassa. Inhimillisen pääoman – kuten yhteisöllisyyskokemusten – kas-

vattaminen on muutosten pyörteissä arvokas voimavara asukkaille ja vaikuttaa samalla myös 

kunnan elinvoimaan myönteisesti.   

Kylien runsas vapaa-ajan asuntojen määrä näkyy etenkin osallistumisena kylissä kesäisin jär-

jestettäviin lukuisiin tapahtumiin. Osa rakennuksista voitaisiin ottaa vakituiseen asuinkäyt-

töön, mikä voisi kiinnostaa eläkeiässä olevia mökkiläisiä. Monipuolisen elämänkokemuksen 

omaavien eläkeläisten osallistuminen omalla panoksellaan kyläkoulun kehittämiseen voisi 

antaa uusia elementtejä koulun opetuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen ja olisi virkistä-

vää eläkeläistenkin kannalta. 

Maatilat 

Tammelassa alkutuotannosta saa toimeentulonsa 14 % väestöstä, maaseutualueella luonnol-

lisesti vielä suurempi osuus. Maatilojen väheneminen on Suomessa ollut nopeaa, samalla yri-

tyskoko on kasvanut. Teuron koulun vaikutusalueella olevat aktiivit maatilat ovat myös mer-

kittäviä metsätalouden harjoittajia. Vanhan sukupolven väistyessä mietitään maatilatoimin-

nan jatkamista omana yksikkönään, peltojen myymistä tai vuokraamista tai koko tilan myy-

mistä tai liittämistä osaksi naapuritilaa. Sukupolvien kierto näkyy myös vaihteluna Teuron 

koulun oppilasennusteessa, nyttemmin vähemmän kuin ennen, koska alueella on paljon muis-

sakin ammateissa kuin alkutuotannossa toimivia.  

Tulevaisuudessakin Suomi tarvitsee omaan alkutuotantoon, kasvinviljelyyn ja kotieläintalou-

teen perustuvaa ruokahuoltoa. Kriisitietoisuus on kasvanut ja samalla kotimaisen lähiruoan 

asema kohentunut. Tammela kuuluu maamme suotuisimpiin viljelyalueisiin ja mahdollisuus 

erikoistumiseen on jo hyödynnetty mm. Teuro-Kuuslammin alueella. Alueen maatiloilla on 

lähiruoan tuottamisessa merkittävä osuus ja kasvavat markkinat mahdollistaisivat tuotannon 

monipuolistamisen ja laajentamisen. Suomen maaseutualueilla tarvitaan kipeästi uusien 

sukupolvien tuottajia ja he tarvitsevat palveluita, joista lähikoulu ja varhaiskasvatuspalvelut 

ovat tärkeimpiä. Erikoistuneet maatilat työllistävät yrittäjäperheen lisäksi myös muita ja maa-

tiloilla tai lähellä sijaitseva jatkojalostustoiminta tarvitsee myös työntekijöitä.  

Maatilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tulee punnittavaksi alueen tarjoamat lähipalve-

lut. Nuorten yrittäjäperheiden ykkössijalla on päivähoito- ja koulupalvelujen saatavuus. Tällai-

sessa harkintatilanteessa paikallisen koulun olemassaolo on painava ratkaisuun vaikuttava 

tekijä. Teuron koulun lakkauttaminen vaikuttaisi tulevaisuudessa maa- ja metsätilojen lu-

kumäärään ja elinkelpoistenkin yritysten kasvupotentiaalin hukkaamiseen inhimillisen pää-

oman – tietotaidon ja elämänkokemuksen – hiipuessa alueella. Mahdollisuudet monipuoli-

sen ja erikoistuneen tuotannon kehittämiseen heikkenisivät, eikä vakinaisia työntekijöitä olisi 

helppoa houkutella alueelle, jossa ei ole koulu- ja päivähoitopalveluita. 

Kylien elinvoima ja vetovoima 

Tammelan kyläohjelma 2020 esittelee Tammelan kylien vision: ”Tammelan muuttovoittoiset 

ja kasvavat kylät ovat vuonna 2020 vetovoimaisia, vireitä ja turvallisia yhteisöllisen asumisen, 
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työnteon ja vapaa‐ajan paikkoja. Kylät ovat luonnonläheisiä, omavaraisia ja kestäviä maise-

maltaan arvokkaita ympäristöjä. Kylissä elinkeinotoiminta on aktiivista ja maatalouden rinnal-

la toimii etenkin energia‐ ja palvelualojen yrittäjyyttä.”  

Vision toteuttamiseksi ohjelmassa esitetään useita toimenpiteitä, kuten ”Toimivan kyläkoulu-

verkoston luominen ja koulutilojen käyttömahdollisuuksien laajentaminen. Kyläkouluverkos-

ton toimivuuden tulee pohjautua nykyiseen ja tulevaan oppilasmäärään sekä Tammelan kou-

lutilarakenteeseen. Riittävä määrä toimivia kyläkouluja vähentää koulukuljetusten tarvetta. 

Koulujen käyttöä iltaisin ja viikonloppuisin harrastustoiminnassa ja yhteisten tilaisuuksien 

paikkana tulee kehittää mahdollisuuksien ja tarpeiden pohjalta, millä osaltaan edistetään 

kyläkoulujen toiminnan jatkuminen ja varmistetaan kyläläisille yhteinen kokoontumistila 

muun muassa niissä kylissä, joissa ei ole kylätaloa.” 

Kylien vetovoiman keskeisimpiä tekijöitä on toimiva, uudistuva kyläkoulu, jonka tulevaisuus 

on turvattu vuosiksi eteenpäin (vrt s. 25). Edellä esittämämme ehdotukset (s. 18-23,24,25) 

toimenpiteiksi Teuron koulun kehittämiseksi tukevat Teuron koulualueen ja muidenkin Tam-

melan alueiden kylien elinvoimaa. Ehdotusten ja ideoiden työstäminen toteutuskelpoisiksi 

hankkeiksi varmistaisi uusien asukkaiden muuttoa kyliin samalla kun maatilojen tulevaisuu-

dennäkymät ovat lasten tarvitsemien lähipalvelujen osalta turvatut.   

Kaupungistumiskehityksestä huolimatta uusia asukkaita houkuttelee maaseutuasumiseen 

rauhallinen ja turvallinen ympäristö, yhteisöllisyys ja Tammelassa tietenkin luonnon ja vesistö-

jen tarjoamat mahdollisuudet. Etätyö lisääntyy vähitellen myös käytännössä ja asumisen vaih-

toehdot etenkin asiantuntijatyössä ja luovissa ammateissa laajenevat pääkaupunkiseudulta 

kauas maaseutualueille.  Tammelan kylien maine on hyvä ja vetovoima on taattu, kun tarjol-

la on luotettavat päivähoitopalvelut, turvallinen ja uudistuva kyläkoulu ja tukea antava ky-

läyhteisö. Tammelan strategian mukainen kumppanuus ja yhteistyöllä kunnan kanssa toteu-

tettava asukashankinta, joka perustuu pitkäjänteiseen suunnitteluun mahdollistaa palvelujen 

purkamisen sijasta palvelujen parantamisen, mistä kaikki hyötyvät.   
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YRITYSVAIKUTUKSET  

Yritysten näkökulma 

Tammelan maaseutukylissä on lukuisia pienyrityksiä, jotka ovat osa elävää kyläyhteisöä. Lähi-

palvelujen toimivuus, ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus ovat monelle yritykselle tärkeitä 

vaikka yrityksen asiakaskunta olisi missä päin maapalloa tahansa. Kyläkoulun merkitykseen 

ympäristölleen havahdutaan yrityksissä usein vasta kun koulu lakkautetaan. Kasvuyritykset 

tarvitsevat henkilökuntaa ja pysyvä henkilöstö tarvitsee palveluja, mielellään mahdollisimman 

läheltä. Myös etätyöntekijöiden ja yksinyrittäjien sijoittuminen on helpompaa, kun alueella on 

toimiva peruskoulu ja varhaiskasvatuspalvelut. 

Yritysten sukupolvenvaihdosten onnistumiseen on lähipalveluilla merkitystä etenkin silloin, 

kun tehtävään tarttuu lapsiperheen vanhempi. Lähikoulun säilyminen ja jatkuvuus helpottaa 

sukupolvenvaihdosten onnistumista, mutta on tärkeää myös uuden työvoiman hankinnassa. 

Teuron koulun tukiryhmään on ilmoittautunut useita paikallisia yrityksiä, jotka katsovat lähi-

koulun tärkeäksi myös yritysten tulevaisuuden rakentamisessa. Tarkemmat suunnitelmat ja 

ehdotukset valmistellaan myöhemmin yhdessä yritysten, kyläyhteisöjen ja kunnan opetus-

toimen kanssa.  

 

LOPUKSI 

Tulevaisuudentutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ympäröivän maailman muutosvauhti on kiih-

tymässä. Luovuus tulee yhä tärkeämmäksi osaksi ihmisyyttä, kun vanhat ammatit ja toiminta-

tavat katoavat ja uusien taitojen oppiminen on elinikäinen prosessi.   

Perusopetuksen keskittämisellä voidaan ehkä saada aikaan säästöä, mutta mitä menetetään? 

Kyläkouluilla on vahvat juuret ympäristöönsä, mikä edesauttaa lasten henkistä ja fyysistä kas-

vua. Arvokkuuden, osallisuuden ja empatian kokemukset välittyvät ja vahvistuvat yhteisölli-

syyden kautta. Tällainen kasvuympäristö antaa parhaimmillaan lapselle ja nuorelle vahvan 

luottamuksen omiin kykyihinsä. Tarvitsemme tulevaisuudessakin monipuolista osaamista ja 

erilaisten kokemusten kautta kertynyttä henkistä pääomaa, jonka rakennusaineksia ovat eri-

laiset kasvu- ja oppimisympäristöt.   
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