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Erityisopetuksen järjestäminen ja kehittäminen 

Henkilöstö tehnyt ja tekemässä hyvää työtä 
 
Pöytyän kunnan erityisopetuksen järjestämistä, menettelytapoja sekä tila- ja 
piha-alueita koskevat kysymykset ovat Lounais-Suomen aluehallintoviraston 
käsittelyssä olleen asian tiimoilta nousseet keskusteluun. Keskustelua on käyty 
laajasti ja eri näkökohtia esiin nostaen. 
 
Pöytyän kunta on sivistyslautakunnan 7.3.2018 § 19 päätöksellä perustanut 
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikön yhteyteen erityisopetuksen 
pienluokan, jossa järjestetään toiminta-alueittain annettavaa erityisopetusta. 
Luokassa voidaan lisäksi antaa myös muuta erityisopetusta. Opetus on 
käynnistynyt 1.8.2018 alkaen, ja tähän ohjataan oppilaita koko kunnan alueelta. 
Tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus opiskeluun omassa kunnassa 
lähellä kotia. Kunta järjestää lisäksi muuta erityisopetusta. 
 
Oppilaspaikkojen saatavuus muiden opetuksen järjestäjien opetukseen on viime 
vuosien aikana vähentynyt, mikä on osaltaan vaikuttanut päätökseen kehittää 
kunnassa annettavia erityisopetuksen palveluja. Oppilaiden kannalta on pitkien 
matkojen poisjääminen ollut myönteistä. Omassa kunnassa annettavan opetuksen 
ohella hakee kunta oppilaille oppilaspaikkoja tarvittaessa myös muiden 
opetuksen järjestäjien antamaan opetukseen oppilaiden, huoltajien ja oppilaiden 
kanssa työskentelevien asiantuntijoiden perustelluksi arvioiman mukaisesti.  
 
Toiminta-alueittain annettava opetus on käynnistynyt kunnassa asteittain. 
Tilasuunnittelussa ja muutostöiden toteutuksessa on oppilastilannetta ja 
opetuksessa lukuvuosittain aloittavien oppilaiden tarpeita ennakoimaan pyrkien 
ollut tavoitteena tilojen valmistuminen 1.8.2019 mennessä. Tavoite ei ole 
valmistelussa ja päätöksenteossa esiin nousseiden tekijöiden ja vaiheiden myötä 
toteutunut. Sivistyslautakunta ja sivistystoimi koulun henkilöstö mukaan lukien 
ovat yhteistyössä teknisen toimen, teknisen lautakunnan, kunnanhallituksen ja 
kunnan keskushallinnon kanssa pyrkineet osaltaan edistämään tila- ja 
pihasuunnittelun sekä –valmistelun etenemistä. Yhteistyötä kehitetään prosessien 
nopeuttamiseksi jatkoa ajatellen edelleen. 
 
Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikön opetushenkilöstö on tehnyt tilanteessa 
hyvää työtä, ja tuonut osaltaan esiin toimivien opetustilojen ja -järjestelyjen 
toteuttamisessa huomioitavat tekijät. Tilanne on kunnanhallituksen 10.8.2020 § 
223 päätöksellä hankittujen ja käyttöön otettujen vuokratilojen myötä tilojen 
osalta parantunut. Vuokratilat ovat käytössä pysyvien tilojen muutostöiden 
valmistumiseen saakka. Kunta on aiemmin käydyn keskustelun ja päätösten 
jälkeen samoin 19.2.2021 käynnistänyt uudelleen pysyvän aidan rakentamista 
yksikön piha-alueelle koskevan asian valmistelun. Kunta on myös sovittelemassa 
tapahtunutta yhdenvertaisuussääntelyn mukaisesti. 
 
Pöytyän kunta pahoittelee tapahtunutta sekä muodostuneesta tilanteesta 
oppilaille, huoltajille, koulun henkilöstölle ja muille osallisille syntynyttä haittaa 
ja vahinkoa. Samalla kunta kiittää henkilöstöä vahvasta panostuksesta opetuksen 
antamisessa sekä tilasuunnittelun, tilojen toteutuksen ja aidan rakentamisen 
edistämisessä toimivan, turvallisen ja hyvän oppimisympäristön luomiseksi.  
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