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          26.3.2017 

          Pöytyä 

 

PÖYTYÄN LAPSI- JA PERHENEUVOSTON KANNANOTTO  

PÖYTYÄN KOULUHANKKEESEEN 

 

Pöytyän lapsi - ja perheneuvosto on aloittanut toimintansa Pöytyän kunnassa joulukuussa 

2016. Neuvoston tehtävänä on mm. antaa foorumi lasten ja perheiden osallistumiselle ja 

vaikuttamismahdollisuuksille sekä seurata lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä 

lasten ja perheiden palvelujen kehitystä Pöytyän kunnassa. Vuonna 1991 Suomi ratifioi YK:n 

lapsen oikeuksien yleissopimuksen (3 artiklan 1 kohta), mikä edellyttää, että kaikissa julkisen 

hallintoviranomaisten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon 

lapsen etu. Lapsi- ja perheneuvoston toiminnan lähtökohtana on lapsen äänen tuominen 

esiin heitä koskevassa päätöksenteossa. 

 

Pöytyän kunnanvaltuuston 3.4.2017 kokouksen esityslistalla on kunnanhallituksen tekemät 

esitykset, joissa Elisenvaaran kouluun tulee hankkia lisää väistötiloja niin, että ne ovat 

käytössä 1.8.2017 alkaen. Koulun tilojen käyttö tulee minimoida oppilaiden ja henkilökunnan 

terveyshaittojen jatkumisen vuoksi sen jälkeenkin kun osa opetuksesta on tammikuusta 

2017 alkaen pystytettyihin viipaleluokkiin. Tilanne nähdään kiireellisenä. Nyt hankittavien 

lisäviipaleiden vuokraus jatkuu vuoden 2021 loppuun asti ja kokonaiskustannukset vuokra-

ajalle kaikkien viipalekoulurakennusten osalta on 1,5 miljoonaa euroa. 

 

Samanaikaisesti esitetään, että Riihikosken yhtenäiskoulu rakennetaan suunnitelman 

mukaisesti niin, että yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2017 ja opetus toteutetaan 

kahdessa kouluyksikössä (Riihikoski ja Auvainen). Rakennettava Riihikosken toimipiste 

mitoitetaan 330 oppilaalle ja Auvainen 90 oppilaalle. Riihikoskosken kouluun tulevat myös 

Oripään kunnan 7-9 -luokkalaiset, joita tilastokeskuksen (katsottu 26.3.2017, tilasto: Elävänä 

syntyneet äidin iän ja lapsen sukupuolen mukaan alueittain 1987 - 2015) mukaan on 66 

oppilasta vuonna 2018.   

 

Nykyinen kouluhankesuunnitelmaa on valmisteltu lokakuun 2016 jälkeen. Siihen mennessä 

esitetyt suunnitelmat yhtenäiskoulumallista keskeytettiin ja nykyisen suunnitelman valmistelu 

aloitettiin pedagogiikan asiantuntijan ja arkkitehdin kanssa (Auranmaan Viikkolehti 

17.3.2017). Kunnanvaltuuston tekemien päätösten ja valtuustoesitysten (21.3.2017) pohjalta 

Pöytyän lapsi- ja perheneuvosto haluaa tuoda painokkaasti esiin, että ennen kuin 

kouluhanketta nykyisellään jatketaan, tulee nykyisten suunnitelmien vaikutukset arvioida 

lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Katsomme, että nykyinen esitys on 

tehty ilman lapsen edun huomioonottamista.  

Lapsi – ja perheneuvostolle on esitetty huoli nykyisten koululaisten sekä varhaiskasvatuksen 

piirissä olevien lasten vanhempien toimesta, miten nyt esitetyissä suunnitelmissa on jätetty 

huomioimatta lasten ja perheiden kannalta merkittävät laatutekijät.  
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Huolenaiheina ovat mm: 

● koulumatkat varsinkin Riihikosken alueella. Suunnitelmassa koulukuljetuksen piiriin 

kuuluvat suuri osa koulualueen 1-2 luokkalaisista (90) lapsista. Koulumatka on osalle 

oppilaista maantieteellisesti ja sitä kautta myös ajallisesti pitkä. Ensimmäisten 

luokkien opetuksen järjestäminen Riihikosken yhtenäiskoulussa mahdollistaisi 

suurelle osalle lapsista koulun käynnin kävellen tai huomattavasti lyhyemmän 

kuljetusmatkan päästä. 

● kummioppilastoiminnan puuttuminen 1-2 luokkalaisilta Kyrössä ja Auvaisissa 

(kummioppilaana toimivat 5-6 luokkalaiset- joita näissä yksiköissä ei ole) 

● Iltapäivätoiminnan on suunniteltu järjestettäväksi Riihikosken koulussa lukuvuodesta 

2017-2018 alkaen. Lapset kuljetetaan Auvaisista Riihikoskelle iltapäivätoimintaan. 

Tullaanko iltapäivätoimintaa järjestämään vuodesta 2018 alkaen Auvaisissa? 

● Elisenvaaran koulussa on tunnustetusti vakava sisäilmaongelma. Miksi tämä ei johda 

uuden koulurakennuksen kiireellisesti suunnittelun aloittamiseen ja rakentamiseen? 

Onko oletettavissa, että koulu ehditään suunitella ja rakentaa vuoteen 2021 

mennessä, jolloin viipaleiden vuokraussopimus päättyy.  

● Viipalekoulut ovat väliaikaisratkaisu, mikä osaltaan voi vaikuttaa nykyisten ja tulevien 

oppilaiden sitoutumiseen, jaksamiseen ja yleiseen viihtyvyyteen koulussa.  

● opetuksen siirtyessä lähes kokonaan viipalekouluihin tulee myös huomioida tekniikan 

laatu ja saavutettavuus mm. sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamisen 

yhteydessä.  

● Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulut tulevat 1.8.2017 alkaen toimimaan 

kahdessa kouluyksikössä (Elisenvaara ja Kyrö). Miten lasten kannalta on arvioitu 

kouluympäristön muuttuminen heidän siirtyessään 3-vuosiluokasta alkaen uuteen 

kouluun? Onko Kyrön ja Riihikosken oppilaat yhdenvertaisessa asemassa Yläneen 

yhtenäiskoulun kanssa lapsen kasvun, oppimisympäristömuutosten, opetuksen 

laadun ja monipuolisuuden kanssa? 

● Luokkakokoja on päätetty kunnassamme kasvattaa jo syksystä 2017 alkaen. 

Elisenvaaran yläkoulun tulevat seiskaluokkalaiset opiskelevat suurimmissa luokissa 

sillä luokkia perustetaan neljän sijaan kolme. Yhtenäiskouluissa aloittavat oppilaat 

tullaan sijoittamaan suurimpiin luokkiin 1.8.2017 alkaen. Samaan aikaan erityistukea 

tarvitsevat oppilaat integroidaan osaksi perusluokkia ja nykyinen eritysiopetusta 

tarjoava koulu lakkautetaan. Onko opettajilla riittävät resurssit lasten yksilölliseen 

huomioimiseen, tasavertaiseen ja laadukkaaseen oppimiseen? 

 

Isojen kysymysten taustalla on vanhempien huoli siitä, että koulupäivän pituudeksi tulee 

laissa määritetty maksimi pituus. Tämä ei tue pienen lapsen oppimista ja jaksamista. 

Koulumatkojen piteneminen ei ole perusteltua tilanteessa, jossa kuntamme tarjoaa 

oppilaspaikkoja naapurikunnan koululaisten täyttäessä Riihikosken oppilaspaikkoja.  

Kunnassamme on jo nyt resurssipula sosiaalitoimen ja oppilashuoltoryhmissä. Yhden 

koulukuraattorin vastuulla on kaikki kunnan koululaiset. Hänen työaikaansa menee myös 

suurien matkojen vuoksi myös siirtymisiin paikasta toiseen. Yhdellä kouluterveydenhoitajalla 

on 450 oppilasta ja koululääkärillä tätäkin enemmän.  
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Lasten ja nuorten pahoinvointi on kunnassamme kasvanut viimeisen seitsemän vuoden 

aikana. Olemme lapsi- ja perheneuvostossa huomioineet tämän uusien toimintamallien 

kehittämisessä kolmannen sektorin ja kunnan kanssa yhteistyönä. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastojen mukaan Pöytyällä 0-17 vuotiaiden 

lastensuojeluilmoitusten määrä v.2015 on 4,4% vastaavanikäisestä väestöstä. 

Lastensuojeluilmoitusten määrä on noussut tasaisesti vuoden 2008 tasosta (3,2%). 

(sotkanet.fi; katsottu 26.3.2017, 0 - 17-vuotiaat lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, 

% vastaavanikäisestä väestöstä (THL))  

 

Kunnassamme on jo nyt tarvetta lisäresursseille ennaltaehkäisevään perhe- ja 

sosiaalityöhön sekä oppilashuollon henkilöstöresursseihin. Onko nykyisellään esitetyssä 

kouluhankkeessa huomioitu oppimisen tukeminen suurissa luokissa? Erityisopetuksen 

toteuttaminen ilman erityisopetusta tarvitsevien pienluokkia? Oppilashuollon resurssien 

saatavuus ja saavutettavuus nykyistä paremmin? Varjopuolena on, että nyt tehtävät 

lpäätökset opetushenkilökunnan määrässä, luokkakokojen kasvu sekä erityisopetukseen 

keskittyneen koulun lakkauttaminen lisää lasten ja nuorten pahoinvointia kunnassa. Siinä 

missä säästöjä haetaan opetushenkilökunnan määrärahoista ja suuremmista luokista tulee 

kustannukset siirtymään terveys- ja sosiaalipuolen palveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen.   

 

Lapsi- ja perheneuvosto toivoo, että Pöytyän kunnanvaltuusto ei hyväksy kunnanhallituksen 

esityksiä koskien Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelua ja rakentamista. Toivomme myös, 

että Elisenvaaran yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen asetetaan työnalle.  

Kouluhankkeen vaikutukset tulee arvioida 7- 16 -vuotiaan lapsen ja nuoren silmin. Kunnan 

tulee taata, että perusopetuksessa kaikki lapset tulevat nähdyksi yksilöinä, heidän 

oppimistaan voidaan tukea ja kannustaa yksilölliset tarpeet huomioiden. Opettajilla tulee olla 

aikaa lasten kohtaamiseen, laadukkaaseen opetuksen antamiseen sekä koulun ja perheiden 

välisen vuorovaikutussuhteiden rakentamiseen nykyajan vaatimalla tavalla. 

Ennaltaehkäisevässä lapsi- ja nuorisotyössä tulee olla nykyistä enemmän henkilöresursseja 

nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja hoitoon. 

 

Kuntapäättäjien tulee nähdä lapset ja nuoret tulevaisuuden tekijöinä ja osaajina ei 

nykyhetken kuluina. Lasten edun ensisijaisuus tulee ottaa huomioon päätöksenteossa ja 

nykyinen kouluverkkomalli jätetään seuraavan vaalikauden uudelleen selvitettäväksi, jolloin 

kuntalaiset voivat omalla äänellään tuoda esiin tahtotilansa kouluasiaan liittyen. 

 

Pöytyän Lapsi- ja perheneuvosto 

Miia Lehtonen, puheenjohtaja 


