
1 
 

Tuomo Tuovinen  

Ojajärventie 145 

31250 Teuro 

p. 040 4135210 

tuomo.tuovinen@tammela.fi  

 

 

FCG Konsultointi Oy 

Osmontie 34, 00610 HELSINKI 

PL 950, 00601 HELSINKI 

Puhelin 010 4090 

Faksi 010 409 5001  

etunimi.sukunimi(@)fcg.fi  
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Asia: Selvityspyyntö  

Viite: Kouluverkkoselvitys sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi. Raportti. FCG Konsultointi 

Oy, Tammelan kunta. 11.1.2017 (päivitetty versio, alkuperäinen 30.10.2016) 

 

Hyvä vastaanottaja, 

Käännyn puoleenne Tammelan kunnan FCG Konsultointi Oy:ltä tilaaman kouluverkkoselvityksen 

laatuongelmien selvittämiseksi. Tammelan kunnanhallitus on hyväksynyt selvitysraportin kokouksessaan 

7.11.2016. Uutena kunnanvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä koen kuitenkin velvollisuudekseni 

pyytää selvitystä laatimanne raportin virheistä. 

Selvitysraporttiin perustuen kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle neljän koulun lakkauttamista. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen 6.2.2017. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä ratkaissut asiaa.  

Olen osoittanut kouluverkkoraportissa olevan olennaisia virheitä ja puutteita, jotka ovat voineet vaikuttaa 

kunnanvaltuuston päätökseen. Olen raportoinut asiasta Tammelan kunnan johtaville virkamiehille.  

Pyydän, että FCG Konsultointi Oy käsittelee tässä ja liitteenä olevassa muistiossa esittämäni huomautukset 

koskien raportin laatuongelmia ja raportin uskottavuutta.  

Erityisesti pyydän vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. FCG Konsultointi Oy:n tarjouksen liitteenä olevassa asiakirjassa ’Mistä hyvä kouluverkkoselvitys 

muodostuu?’ mainitaan toimeksiantovaiheen tavoitteiden asettamisesta: 

”Kirjoittamattomat tavoitteet on hyvä keskustella, sillä ne ovat yleensä niitä asioita, jotka 

vaikuttavat selvitykseen eniten.” Mitä nämä kirjoittamattomat tavoitteet olivat tässä tapauksessa? 

Kuka tai mikä taho asetti nämä kirjoittamattomat tavoitteet, ohjausryhmä vai yksittäinen 

ohjausryhmän edustaja? Miten toimeksiantajan esittämät kirjoittamattomat tavoitteet ovat 

vaikuttaneet raportin laadintaan? Näkeekö FCG Konsultointi Oy asiassa mitään ongelmaa 

kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta? Onko kirjoittamattomien – siis salaisten – 
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tavoitteiden huomioiminen, mikä siis voi vaikuttaa selvitykseen eniten, FCG Konsultointi Oy:n 

tarjouksissa tavanomainen käytäntö?  

2. FCG Konsultointi Oy:n selvitysraportissa esitetään kolme vaihtoehtoista kouluverkkorakennetta. 

Kaikkien osalta on raportissa esitetty arvio vaihtoehdon säästöpotentiaaliksi. Laskelmat esitetään 

sekä taulukkona että kaaviona vuosille 2017-2027. Taulukot ja kaaviot on laskettu kaavamaisena 

säästönä vuoden 2015 kustannukseen verrattuna. Raportissa on käsitelty laajasti Tammelan 

kunnan väestö- ja oppilasmääräennusteita (s. 3-21), mutta oppilasmäärän ennustettua laskua – 707 

oppilaasta 512 oppilaaseen (2014-2025) – ei mitenkään huomioida säästöpotentiaalilaskelmissa. 

Miksi? Opetus-, ruokailu-, kyyditys-, oppilashuolto- ja jopa kiinteistökustannuksetkin alenevat 

oppilaiden määrän laskiessa nykyiselläkin kouluverkolla. Onko kyseinen oppilasmääriä 

huomioimaton laskentamalli FCG Konsultointi Oy:n normaali käytäntö ja antaako näin toteutettu 

laskenta mielestänne riittävät ja oikeat tiedot päättäjille? Vastaukseksi ei riitä, että kunta voi itse 

arvioida kyseiset muutokset säästöpotentiaaliin. Tässä tapauksessa on vedottu puolueettoman 

asiantuntijan – FCG:n – tekemään raporttiin eikä korjaavien laskelmien tarvetta ole kunnassa 

ymmärretty.  

3. Raportista paljastuu tietämättömyys ja virheelliset tiedot paikallisista oloista, mistä johtuen 

säästöpotentiaalia koskevat laskelmat ovat vielä epärealistisempia kuin pelkästään kohdassa 2 

esitetystä syystä. Saivatko raportin laatijat ohjausryhmältä riittävät vastaukset avoimiin 

kysymyksiin, joita varmasti heräsi, esimerkiksi lakkautettavien koulujen oppilaiden sijoituksen 

suhteen? 

4. Palveluverkkoselvityksissä yleisesti pyritään selvittämään mielipiteitä ja näkemyksiä asukkailta, 

joiden palveluista on kysymys. Tässä raportissa ei asiaa mainita mitenkään. Annettiinko raportin 

laatijoille toimeksiannon yhteydessä mahdollisuus selvittää paikallisen väestön – asianosaisten – 

näkemyksiä kouluverkosta esimerkiksi ottamalla yhteyttä vanhempainyhdistyksiin tai 

kyläyhdistyksiin? Sama paikallisten olojen tuntemattomuudesta johtuva ongelma esiintyy Lapsi-ja 

maaseutuvaikutusten arvioinnissa. 

Muista raportin ongelmista tarkemmin oheisessa liitteessä. Osa ongelmista liittyy toimeksiantoon, mutta 

suurin ongelma on säästöpotentiaalin laskentamallin puutteet. 

Pyydän, että käsittelette asian perusteellisesti. Tällä asialla on yleisempääkin merkitystä kuntien tehdessä 

kouluverkkoratkaisuja. Annan mielelläni lisätietoja pyydettäessä, esimerkiksi laatimastani laskentamallista 

koulukustannusten ennakointia varten.  

 

Tammelassa, 5.10.2017 

 

Tuomo Tuovinen 

MMT, erikoistutkija (eläkkeellä) 

Tammelan kunnan sivistyslautakunnan jäsen 
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LIITE 

 

FCG:n Kouluverkkoselvitys 2016 raportti (11.1.2017) / Tilaaja: Tammelan kunta 

Muistio raportin puutteista ja virheistä (suorat lainaukset raportista punaisella) 

- olen huomioinut myös havaitsemiani huolimattomuusvirheitä, piintynyt tapa tutkimusjulkaisujen 

vertaisarvioinnista  

Tuomo Tuovinen tuomo.tuovinen@tammela.fi  

 

Huomioita sivu sivulta 

s. 2 ”Kouluverkkoa koskeva valtuuston päätös kumoutui muotoseikkojen vuoksi” – tekstissä ei 

anneta tarkempaa selitystä, mitä ko. muotoseikat olivat. 

s. 3-20 Tilastokeskuksen Väestöennustetta ja oppilasennusteita käsitellään laajasti. Mainitsematta 

kuitenkin jää väestöennusteen tarkoitus: ”Laskelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin 

väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena. Niitä ei siis tule tulkita vääjäämättä 

toteutuvana kehityksenä. Väestöennusteen tehtävä on tarjota päättäjille työkaluja sen 

arvioimiseksi, tarvitaanko toimia, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa” (lainaus: 

Tilastokeskus, lihavointi allekirjoittaneen). Väestöennustetta käytetään raportissa 

perusteena koulujen lakkauttamisen välttämättömyydestä eikä rivilläkään esitetä mahdollisia 

strategian edellyttämiä toimenpiteitä kehitykseen vaikuttamiseksi. Kunnan strategisia 

kasvutavoitteita ei raportti huomioi, koska ”strategiaan perehtyminen ei kuulunut annettuun 

toimeksiantoon” (lainaus:  kuulemistilaisuus 4.1.2017). Käytännössä raportin 

suositukset toteuttavat ja jopa kiihdyttävät laskevaa väestöennustetta. 

s. 9 ”Teuron koulussa on tällä hetkellä 16 oppilasta, mikä on alle valtuuston koulun 

lakkauttamisen rajan (20 oppilasta).”  

Tammelan kunnan ohjeita oppilaiden koulusijoitukseen: ”Lautakunta on hyväksynyt oppilaan 

koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksioton periaatteet. Näiden mukaan oppilaan 

koulupaikka määräytyy ensisijaisesti kouluunottoalueiden mukaan. Poikkeaminen on 

mahdollista opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisista syistä.” ”Jos oppilas on 

ilmoitettu muuhun kuin asuinpaikan mukaan määräytyvään lähikouluun, 

opetuksenjärjestämispaikka on tästä huolimatta kyseinen lähikoulu. Huoltaja voi kuitenkin 

hakea toissijaista oppilaspaikkaa haluamastaan kunnan koulusta. Kuljetuksesta toissijaiseen 

kouluun vastaa huoltaja”. Raportin koulukohtaisissa oppilastaulukoissa 

opetuksenjärjestämispaikan mukaisia oppilasmääriä ei ole huomioitu ja esimerkiksi Teuron 

oppilaaksiottoalueella useita oppilaita käy muualla kuin lähikoulussa. Teuron kohdalla on 

kysymys valtuuston asettaman rajan alituksesta, mikä edellä oleva huomioiden ei olekaan 

yksiseliitteinen. Kun tiedetään Teuron oppilasmäärän yli kaksinkertaistuvan muutamassa 

vuodessa, olisi asia tullut huomioida jo kunnan antamissa oppilasluvuissa. FCG:n raportin 

laatijalta asian huomiointi olisi vaatinut tutustumista paikallisiin tilanteisiin ja esimerkiksi 

vanhempainyhdistyksen kuulemista.  

s. 10 Taulukossa 3 yhteensä rivillä on kuljetusoppilaiden määrä väärin, 127 sijaan tulisi olla 258.   
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s. 22 Taulukossa 16 Myllykylän koulun opettajien määräksi ilmoitetaan 7, todellisuudessa 

luokanopettajia on 5 ja vastaavasti oppilaita/opettaja Myllykylän koulussa on 17, ei 12. 

(erityisopettajat ja kielten opettajat ovat koulujen yhteisiä). 

s. 23 ”Vain Myllykylän koulu on tilojen osalta tehokkaassa käytössä” – tämä lausuma osoittaa 

tietämättömyyttä koulutilojen ohjemitoituksista ja paikallisista oloista. Myllykylän koulun 

sietämätön ahtaus on ollut jo pitkään tunnettu ja tunnustettu ongelma Tammelassa (esim. 

Yle 20.10.2014 https://yle.fi/uutiset/3-7534433). Selvityksessä käytettävissä oleva 

tila/oppilas – 8,8 m2 – on laskettu bruttoneliöiden mukaan. Nettoalan mukaan laskien 

tila/oppilas on 7,7 m2.  Taulukon muutkin pinta-alat ovat bruttoneliöitä ja todellinen 

tila/oppilas on pienempi kuin taulukossa. Nykyinen mitoitussuositus 100 oppilaan kouluun 

oppilasta kohti on 26,5 m2(nettoala), joista 12,6 m2 on oppimisen tiloja (OPH, 

http://www.oph.fi/download/139700_esi_ja_perusopetuksen_tunnusluvut.pdf).  

 Letkun tai Teuron koulun pinta-alatieto on virheellinen, koulut eivät ole identtisiä (virhe on 

kunnan antamissa koulurakennuksia koskevissa tiedoissa).  

 Koulurakennusten kuntoarviossa (taulukko 19) ei ole esitetty arvion perusteita. Arvion on 

tehnyt Tammelan kunta eli henkilökohtaisen näkemyksen pohjalta 

mukaan). Käytetty asteikko 1 – 4 ei anna kattavaa kuvaa rakennusten 

kunnosta. Koulujen korjaustarvearvio ei ole yhdenmukainen taulukon kanssa 

 2.9.2015). 

s. 24 ”… kaikki koulut voivat tuplata oppilasmääränsä ja vielä tämänkään jälkeen oppilaskohtainen 

neliömäärä ei muodostu mahdottomaksi” – lause osoittaa, että raportin laatijat eivät tunne 

koulurakennusten ohjemitoituksia eivätkä ole perehtyneet paikallisiin olosuhteisiin.  

s. 25 ”Odotekustannustarkastelu yllä osoittaa, että perusopetuksen laskennallinen 

säästöpotentiaali olisi 0,3 milj. euroa verrattaessa Kaustisen kaupungin järjestämään 

perusopetukseen.” Vertailukunnaksi valittu Kaustinen oli v. 2014 neljänneksi alhaisimmilla 

kustannuksilla perusopetuksen järjestänyt kunta verrokkikuntien joukossa. Onko Kaustinen 

olosuhteiltaan vertailukelpoinen Tammelan kanssa, ei raportista selviä. Em. lausumasta voisi 

olettaa, että 0,3 milj. euroa olisi Tammelassa kattavan peruskoulun – kaikki nykyiset koulut 

säilyvät – kustannuslisä muihin kouluverkkoratkaisuihin, esimeriksi keskitettyyn 

yhtenäiskouluun verrattuna. Raportin säästöpotentiaalilaskelmat toisaalla päätyvät kuitenkin 

jopa yli 1 milj. € vuotuiseen säästöön, ilman vertailua nykyisen kouluverkon 

kustannuskehitykseen (kuva 25, s. 38). 

s. 27 Taulukoissa 20 ja 21 (korjattuna, ks. s. 28) esitetyt toimintamenojen loppusummat eroavat 

527 982 €. Eroa ei selvitetä tekstissä. Selittävänä tekijänä lienee tilastoinnissa mukana olevat 

kuluerät, joista osa puuttuu koulukohtaisten toimintamenojen taulukossa 21 (esim. 

iltapäiväkerhot?). Taulukon 20 toimintamenojen loppusumma eroaa Tammelan 

tilinpäätöksen 2015 tiedoista n. 180 000 €. 

 Kuvan 20 (taulukon 21 lukuihin perustuva) prosentuaaliset osuudet on laskettu virheellisesti 

(ks. alla s. 28). Ruokailun osuudessa on suurin virhe: kuvassa 11 %, tulisi olla 6,5 %. 

Opetuksen osuus on kuvassa 59 %, tulisi olla 62,7 %. (em. luvut eivät sisällä yhteisiä, 

koulukohtaisesti suuntaamattomia kuluja; ne huomioiden ruokailun osuus olisi 6,1 % ja 

opetuksen 64,1 %). Virheet toistetaan tekstissä s. 28. 
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s. 28 Taulukossa 21 on esitetty toimintamenot, joista ei ole vähennetty toimintatuottoja eli 

nettomenot kunnalle ovat taulukossa esitettyjä pienemmät (ero on 116 298 €). Ero syntyy 

suurelta osin Koulukeskuksen ”Opetus” tuotoista. Toimintamenojen ”yhteiset” rivin 

erittelyssä on virhe, lukujen tulisi olla sarakkeissa Opetus ja Oppilashuolto. 

Ruokailukustannukset yhteensä ovat taulukossa virheellisesti lähes kaksinkertaiset, tulisi olla 

362 767 € (taulukossa 667 475 €). Taulukon yhteensä summa on virheellisesti 5 604 552 €, 

tulisi olla 5 960 623 € (yhteiset menot ml.). Kunnan kirjanpidon osoittama nettokustannus on 

5 844 325 € (toimintatuotot 116 298 €).  

s. 29 Taulukon 22 keskimääräiset luvut on laskettu taulukon 21 osittain virheellisten lukujen 

pohjalta. Keskimääräinen oppilaskohtainen luku on 8 491 € mikä olisi nettokustannuksena 

laskien 8 325 €. Taulukon 22 suurin virhe on ruokailun kustannuksissa, taulukossa on 

kustannukseksi esitetty 951 €, tulisi olla 517 €.   

Oppilaskohtaisten menojen esittäminen kouluittain vain yhden vuoden osalta on liian kapea 

aikaperspektiivi. Saatavilla olevien tietojen pohjalta olisi voitu laskea kunkin koulun 

toimintamenojen ennuste 6 vuotta eteenpäin tiedossa olevat lasten lukumäärät huomioiden. 

Esimerkiksi opettajien määrämuutokset voidaan arvioida lasten määrän kasvun ja laskun 

mukaan. Kunnan perusopetuksen rakenteen suunnittelussa aikajänteen tulee olla vähintään 

10 vuotta, jopa vuosikymmeniä.  

s. 30 ”Johtopäätökset”- luvussa Lapsi- ja maaseutuvaikutusten arvioinnista ei esitetä 

johtopäätöksiä vaan ainoastaan ilmoitetaan, että sellainen on tehty. Myöskään itse 

Lapsivaikutusten arviointiraportista ei löydy johtopäätöksiä, vain kuvauksia. Käytännössä 

lapsivaikutusten arvioinnilla ei ollut mitään vaikutusta kouluverkkoselvityksen 

johtopäätöksiin. Lapsivaikutusten arviointiraportissa viitataan tutkimustuloksiin, jotka 

koskivat 9-luokkalaisten tyttöjen ja poikien koulumenestyseroja – nyt on kuitenkin kysymys 

1-6 luokkalaisista! Tutkimusten kohderyhmää ei raportissa kuitenkaan mainita. Kyseiset 

tutkimukset eivät missään mielessä tue pienten koulujen lakkautuspyrkimyksiä tai ala-asteen 

opetuksen keskittämistä. Lapsivaikutusten arviointiraporttia on kommentoitu useissa 

Kouluverkkoselvityksestä annetuissa lausunnoissa ja kannanotoissa (esim. liitteet 9, 11, 15, 

16, 37 http://tammela.tjhosting.com/kokous/2017413-4.HTM). 

 ”Tammelan kokonaisväestökehitys ja oppilasmääräkehitys ovat laskevia…” jne. 

”Lähtökohtana tarkastelulle on että Tammelan kunta haluaa tehdä tarvittavia muutoksia 

perusopetuksen palveluverkkoon. Tarkastelun ulkopuolelle – jo pelkästään näiden tietojen 

perusteella – jätetään vaihtoehto, jossa palvelurakenteeseen ei tehdä muutoksia.”  Kun 

tarkastelun ulkopuolelle on jätetty nykyisen kouluverkon säilyttäminen, siitä aiheutuu 

väistämättä ongelmia: esitettyjä vaihtoehtoja ei voida verrata lainkaan mahdollisten 

kustannusvaikutusten osalta nykyiseen tilanteeseen – miten siis arvioidaan säästöt? Tästä 

aiheutuvat ongelmat ovat ilmiselviä (ks. kommentit s. 31-35). 

 FCG:n tarjousasiakirjan liitteessä (liite, s. 4: http://tammela.tjhosting.com/kokous/2017413-

4-3.PDF) mainitaan, suora lainaus: ”Kirjoittamattomat tavoitteet on hyvä keskustella, sillä 

ne ovat yleensä niitä asioita, jotka vaikuttavat selvitykseen eniten”. Lauseesta voi päätellä, 

että toimeksiannon yhteydessä on voitu esittää tavoitteita, joita ei ole haluttu saattaa 

yleisesti tietoon. Herää kysymys, kuka tai mikä taho on mahdollisesti asettanut nämä 

kirjoittamattomat tavoitteet? Mikäli näin on toimittu, kyse on demokraattisen 

8.12.2017 :
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päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta vähintään ongelmallinen. Onko menettely FCG:n 

toimeksiannoissa tavanomainen menettely? Olisi hyvä kuulla myös, mikä on Kuntaliiton 

kanta kyseisen menettelyn vaikutuksesta kunnallisen päätöksenteon valmistelun valvonnan 

ja kuntalaisten osallisuuden kannalta.  

 ”Myös oppilaskuljetusten järjestäminen helpottuu” – asiaa perustellaan välikuljetusten 

poisjäännillä ja alaluokkien kuljetusten yhdistämisellä yläasteen kuljetuksiin. Perusopetuslain 

mukaan alaluokkalaisten kuljetus on järjestettävä niin että kuljetusaika odotuksineen ei ylitä 

2,5 tuntia. Tämä edellyttää lyhyen koulupäivän alaluokkalaisille erillisiä kuljetuksia kaikkien 

lakkautettujen koulujen oppilaiden osalta. Jo nykyisin vaikeuksia tuottavat kuljetukset eivät 

esitetyillä perusteilla helpotu, sen sijaan kuljetusten piiriin tulee runsaasti uusia oppilaita ja 

kuljetusmatkat pitenevät. 

”Letkun ja Teuron koulut ovat huonossa kunnossa” – lausunto perustuu pelkästään kunnan 

laatimaan arviotaulukkoon, jonka perusteita ei yksityiskohdittain avata.  

”Tammelan kunnan olisi taloudellisinta keskittää perusopetus Myllykylän, Riihivalkaman ja 

Koulukeskuksen kouluihin”. Tätä ratkaisua ei kuitenkaan esitetä kolmessa 

lakkautusvaihtoehdossa, mutta mitään selitystä asialle ei anneta. Onko tässä jälleen kysymys 

”kirjoittamattomista tavoitteista”, jotka estivät kyseisen vaihtoehdon esittämistä? 

Vastauksen tietänevät vain selvityksen tekijä ja ”kirjoittamattomia tavoitteita” asettanut 

taho. 

”Vaihtoehto 1 perustuu valtuuston hyväksymän 20 oppilaan oppilasrajaan. Kun raja alittuu, 

koulu lakkaa.” (Ks. edellä s. 9 kommentti) 

”Teuron koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Myllykylän koulu.” (Ks. edellä s. 23 

kommentti. 

s. 31 Taulukossa 23 esitetään Myllykylän ja Teuron koulujen yhdistetyt oppilasmäärät, 108 

oppilasta v. 2019-2020. Koulu on jo nyt täyteen ahdettu. Tällaisen vaihtoehdon esittäminen 

osoittaa, ettei paikallisiin oloihin ole raporttia laadittaessa lainkaan tutustuttu edes 

esimerkiksi koulunjohtajaa tai sivistystoimenjohtajaa haastattelemalla. Teuron oppilaat eivät 

yksinkertaisesti mahdu Myllykylään. 

 Kaukjärven koulun lakkauttamisen esittäminen 1.8.2021 lukien – siis lähes viiden vuoden 

kuluttua raportin päiväyksestä – on erikoinen esitys (Vaihtoehto 1). Tällainen päätös 

merkitsisi koulun kehittämisen pysäyttämistä ja tuhoaisi lähistölle kaavoitettujen 

tonttialueiden myyntiponnistelut – joista raportissa todetaan s. 30 ”Kunnan kaavoituksella ei 

ole pystytty pysäyttämään kunnan väkiluvun laskua. Kaavoitetuille alueille on muuttanut vain 

muutamia lapsiperheitä”. Osoitus jälleen siitä, että ”strategiaan tutustuminen ei kuulunut 

toimeksiantoon”. Raportin laatijat eivät lainkaan huomioineet ehdotustensa vaikutusta 

kunnan strategisten tavoitteiden toteutumiseen – tästä vastaa toki osittain selvityksen 

tilaaja. Voisi kuitenkin olettaa lähtökohtaisesti, että strategisiin tavoitteisiin olisi ollut edes 

jonkinlaista kiinnostusta luotettavan ja kuntalaisten kannalta hyväksyttävän raportin 

laadinnassa, onhan kunnan strategia jo kuntalainkin perusteella päätösten valmistelussa 

velvoittava asiakirja. 

 Taulukon 25 laskelmassa säästöpotentiaaliksi on laskettu sekä Teuron että Kaukjärven 

opettajien (4) ja ruokapalveluhenkilöstön (2) palkkamenot kokonaisuudessaan, samoin 
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kiinteistökulut ja hallintokulut. Säästö on ylimitoitettu opettajien palkkamenojen suhteen, 

sillä opetusryhmien koko kasvaisi liian suureksi (Myllykylä, 5 opettajaa) ja myös käytettävissä 

olevien opetustilojen suhteen. Kiinteistöjen myynti – kiinteistökulujen nollaus – välittömästi 

on myös epätodennäköistä. Kuljetuskustannukset on oletettu säilyvän muuttumattomina, 

vaikka kaikki Kaukjärven ja Teuron oppilaat siirtyvät kuljetusoppilaiksi (16 kuljetusoppilasta v. 

2016, 19-55 oppilasta v. 2017-2023). Myös kuljetusmatkat kasvaisivat huomattavasti. 

Esimerkiksi Teuron koulun kuljetuskustannus v. 2016 oli 2053 €/kyyditysoppilas (10), v. 2021 

kyyditysoppilaita Teurolta olisi 35 – kustannukset on kuitattu maininnalla ”jätetty 

kokonaisuudessaan” – siis vuoden 2015 tasolle. Miksi laskelmaan ei otettu edes suuntaa-

antavaa arviota kasvavien kuljetuskustannusten vaikutuksesta säästöpotentiaaliin? 

s.32 ”Vaihtoehto 2. perustuu voimakkaasti laskevan palvelutarpeen ennakointiin” – lause 

kuvastaa erikoista suhtautumista kunnan velvollisuuteen opetuspalvelujen tuottajana ja 

kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun. Ennakoiva koulujen lakkauttaminen nimenomaan 

toteuttaa ja jopa nopeuttaa ”voimakkaasti laskevaa palvelutarvetta” eli väestön ja lasten 

vähenemistä, mikä on vastoin kunnan kasvustrategian mukaista tavoitetta. 

Kuljetuskustannusten on oletettu säilyvän ennallaan, vaikka kaikki Kaukjärven ja Teuron 

oppilaat siirtyvät kuljetusoppilaiksi (16 kyyditysoppilasta v. 2016, 48-55 oppilasta v. 2017-

2023) ja kuljetusmatkat moninkertaistuvat. Kuljetuskustannukset ovat kyseisissä kouluissa 

nyt n. 41000 €, kyyditysoppilaiden määrän yli kolminkertaistuminen väistämättä nostaa 

kustannuksia. Miksi laskelmassa ei ole huomioitu kuljetuskustannusten kasvua eikä asiasta 

ole minkäänlaista mainintaa tai edes suuntaa-antavaa arviota kuljetuskustannusten 

vaikutuksesta säästöpotentiaaliin? 

s. 33 ”Teuron koulun oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Myllykylä”, ks. edellä s. 30 kommentti. 

Oppilaat eivät mahdu Myllykylän kouluun. 

s. 34 ”Kustannusvaikutusten arvioidaan olevan 348 000 euroa” – taulukossa 29 esitetään kuitenkin 

säästöpotentiaaliksi 482 000 €. Säästöpotentiaaliin on laskettu kaikki lakkautettujen koulujen 

opettajat (6) ja ruokapalveluhenkilöstö (3), kiinteistökulut ja hallinto. Eivätkö lakkautettavien 

koulujen oppilaat tarvitsekaan enää hallintoa uudessa koulussaan? Kuljetuskustannusten on 

oletettu säilyvän ennallaan, vaikka kaikki Kaukjärven, Letkun ja Teuron oppilaat siirtyvät 

kuljetusoppilaiksi (20 kyyditysoppilasta v. 2016, 74-85 oppilasta v. 2017-2023) ja 

kuljetusmatkat moninkertaistuvat. Kuljetuskustannukset ovat kyseisissä kouluissa nyt n. 

60000 €, kyyditysoppilaiden määrän nelinkertaistuminen väistämättä nostaa kustannuksia. 

Miksi laskelmassa ei ole huomioitu kuljetuskustannusten kasvua eikä asiasta ole 

minkäänlaista mainintaa tai edes suuntaa-antavaa arviota kuljetuskustannusten 

vaikutuksesta säästöpotentiaaliin? 

s.35 ”Vaihtoehto 3. perustuu voimakkaasti laskevan palvelutarpeen ennakointiin” – tämä 

vaihtoehto valitsemalla sinetöitäisiin Tammelan tulevaisuus kriisikuntana, jossa väki vähenee 

ja kustannukset karkaavat. ”…perusopetus keskitetään kokonaisuudessaan Tammelan 

koulukeskukseen lukuvuoden 2019-2020 alusta lukien”. Ilman mittavaa lisärakentamista 

oppilaat eivät mahdu Koulukeskuksen tiloihin (huoneala yhteensä 5510 m2). Nykyisellä 

oppilasmäärällä, noin 400 oppilasta, tila on riittävä ja OPH:n suosituksen mukainen (5520 

m2). Kuuden koulun lakkauttaminen merkitsisi noin 280 oppilaan uudelleen sijoittamista. 

Minkäänlaista kustannusarviota esimerkiksi parakkikoulusta ei esitetä. Edes tällaisella 
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koulujen lakkautuspäätöksellä ei Tammelan lapsimäärää parissa vuodessa saada ajettua niin 

alas, että esitetty vaihtoehto olisi mahdollinen. Vaihtoehdon säästöpotentiaalilaskelmat ovat 

täysin epärealistisia. Laskennassa on lisäksi käytetty 25 oppilaan opetusryhmäkokoa kun se 

Suomessa on keskimäärin alle 17 oppilasta ja yleisesti tiedetään opetuksen pienemmissä 

ryhmissä toimivan paremmin. Kuljetuskustannusten on oletettu tässäkin vaihtoehdossa 

säilyvän ennallaan, vaikka kaikki kyläkoulujen oppilaat siirtyvät kuljetusoppilaiksi (127 

lakkautettavien koulujen kyyditysoppilasta v. 2016, 206-277 oppilasta v. 2019-2023) ja 

kuljetusmatkat moninkertaistuvat. Kuljetuskustannukset ovat lakkautettavissa kouluissa nyt 

n. 210000 €, kyyditysoppilaiden määrän kaksinkertaistuminen väistämättä nostaa 

kustannuksia. Miksi laskelmassa ei ole huomioitu kuljetuskustannusten kasvua eikä asiasta 

ole minkäänlaista mainintaa tai edes suuntaa-antavaa arviota kuljetuskustannusten 

vaikutuksesta säästöpotentiaaliin? 

Säästöpotentiaalilaskenta 

Kouluverkkoselvitys 2016 raportin säästöpotentiaali on laskettu v. 2015 kustannuksiin 

verrattuna silloisella kouluverkolla, 6 ala-astetta ja yhtenäiskoulu. Edellä jo esitettyjen 

huomiotta jätettyjen kustannuserien lisäksi säästöjen laskennassa on periaatteellinen virhe. 

Nykyisen kouluverkon kustannusten muutoksia ei ole mitenkään huomioitu ja säästövertailu 

on tehty nykyisen kouluverkon kustannuksiin vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan. 

Säästöpotentiaalit esitetään joka vuosi vuoteen 2027 saakka (kuvat 22, 23 ja 24) 

tasasuuruisina summina huomioimatta oppilasmäärän muutoksen vaikutusta opetuksen, 

ruokailun ja kuljetusten kustannuksiin nykyisessä kouluverkossa. Näin laskettuna 

säästöpotentiaalit on saatu näyttämään huomattavasti suuremmilta kuin käytännössä 

toteutuva todellinen säästö voisi parhaimmillaankaan olla. 

Kun Tammelan oppilasmääräennusteen vaikutus eri kustannustekijöihin huomioidaan, 

havaitaan että nykyisen kouluverkon kustannukset jäävät vuosien 2018-2023 aikana 

(oppilasmäärän ennakoitavissa oleva aika) yhteensä 1,77 milj. euroa pienemmiksi ja 

supistavat vastaavasti esitettyjä säästöpotentiaaleja. 

Kun Kouluverkkoraportin 2016 esittämien VE1, VE2 ja VE3 säästöpotentiaalilaskelmissa 

huomioidaan lisäksi koulujen lakkautusten seurauksena kasvavat kuljetuskustannukset, 

säästöpotentiaalit kutistuvat edelleen ja kääntyvätkin lisäkustannuksiksi. Liitteenä selvitys 

raportin talouslaskennan virheiden vaikutuksista Tammelan kunnanvaltuuston 6.2.2017 

tekemään koulujen lakkautuspäätökseen peilaten. (Liite:  

https://kuusplussa.files.wordpress.com/2017/10/koulupc3a4c3a4tc3b6ksen-6-2-2017-

kustannusvaikutukset_sv_b_25-9-2017.pdf) 

Edellä olevasta selviää, että FCG Konsultointi Oy:n Tammelan Kouluverkkoselvitys 2016 laskenta 

säästöpotentiaalin osalta on puutteellisesti toteutettu ja antaa täysin virheellisen kuvan saavutettavissa 

olevista säästöistä. Tilanne lienee tavanomainen Suomen kouluverkkoa karsittaessa, koska 

perusopetuksen kustannukset ovat koulujen lakkautusten myötä kasvaneet muuta opetusta nopeammin 

2000-luvulla (esim. Kari Lehtola, 3.8.2017: https://aluehallintovirasto.blog/2017/08/03/koulutus-ja-

tutkimussaastoista-puhuttaessa-enemman-on-hyvin-nopeasti-vahemman/ ). FCG:n asema Kuntaliiton 

omistamana konsulttiyrityksenä on niin arvostettu, että asiallinenkaan arvostelu, kuten tässä esitetty, ei 

ole saanut Tammelan kunnan johtoryhmän tai kunnanhallituksen huomiota. 

8.12.2017 :  alareunassa sivun linkki Toimiva (IT) 

https://kuusplussa.files.wordpress.com/2017/10/koulupc3a4c3a4tc3b6ksen-6-2-2017-kustannusvaikutukset_sv_c_25-9-2017.pdf 

https://kuusplussa.files.wordpress.com/2017/10/koulupc3a4c3a4tc3b6ksen-6-2-2017-kustannusvaikutukset_sv_c_25-9-2017.pdf
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Esitän, että FCG Konsultointi Oy ottaa Tammelan Kouluverkkoselvitys 2016 tutkittavakseen sekä esittää 

Tammelan kunnalle oman käsityksensä siitä, kuinka realistisen kuvan raportti antaa saavutettavissa 

olevista säästöistä. Raportin laskelmien käyttö sellaisenaan perusopetuksen budjetoinnin perusteena on 

edellä esitetyn perusteella mahdotonta. FCG Konsultointi Oy:n oikaisun kautta laskelmien virheet 

saadaan parhaiten oikaistuksi ja päätöksenteon pohjaksi realistisemmat laskelmat. 

 

Tammelassa, 5.10.2017 

Tuomo Tuovinen 
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