KUNTALAISALOITE OPPILAAKSIOTTOALUEEN PÄIVITTÄMISEKSI

Nykyisin toiminnassa olevien kyläkoulujen oppilaaksiottoalueiden historia juontaa juurensa
ilmeisesti edellisiin kouluverkkoselvityksiin, jonka jälkeen näitä ei ole nähty tarpeelliseksi
selvittää. Kiuruveden kaupunki linjasi vuonna 2015, ettei nykyiseen kouluverkkoon ole
tarvetta puuttua. Edellisten lakkautusten aikana oppilaaksiottoalueita on pääosin liitetty
Nivan kouluun.
Esimerkiksi Kalliokylän koululla oppilaaksiottoalue, josta lapset kuljetetaan kyläkouluun,
raja kulkee noin 3 kilometrin päässä koululta. Tämä tarkoittaa sitä, että 3 kilometrin päästä
lähintä kyläkoulua, Kiuruveden kaupunki velvoittaa lapsia kuulumaan Nivan koulun
oppilaaksiottoalueeseen, jolloin lapselle siis järjestetään maksuton koulukuljetus "oman
koulupiirin kouluun" eli Nivan kouluun, joka todellisuudessa sijaitsee lähintä koulua
kauempana. Todellinen esimerkki: Perhe asuu 4,5 kilometrin päässä Kalliokylän koulusta,
kuitenkin omaksi lähikouluksi on merkitty Nivan koulu vanhan koulupiirijaon mukaisesti.
Kiuruveden kaupunki velvoittaa, että perheen lapset kuuluvat Nivan kouluun, jonne on
matkaa 13 kilometriä. Kiuruveden kaupunki siis tarjoaa perheelle 26 kilometrin päivittäistä
ilmaista koulukuljetusta 9 kilometrin sijaan. Perhe kuljettaa omakustanteisesti lapsiaan
Kalliokylän kouluun. Myös muiden koulujen alueella on vastaavia esimerkkejä, joissa
lapset kuljetetaan kauemmas Nivan kouluun lähimmän kyläkoulun sijaan.
Nykyisellä oppilaaksiottoalueella oppilasmäärät saadaan näyttämään suotuisammiksi
Nivan koululle. Jo pienillä oppilaaksiottoalueen muutoksilla olisi merkittävä vaikutus
kaikkien kyläkoulujen oppilasmääriin. Oppilasmääriin voitaisiin vaikuttaa positiivisesti
laajentamalla aluetta, sekä selvittämällä muiden koulupiirin alueiden lasten
mahdollisuuksia käydä kyläkoulua. Mikäli tulevaisuudessa oppilasmäärät laskisivat siten,
että kyläkoulu olisi lakkautusuhan alla, voisi koulukuljetuksen järjestämisellä kaupungin
toimesta tukea kyläkoulujen oppilasmääriä muiden koulupiirien alueelta tuleville lapsille.
Oppilasmääriin voitaisi saada nykyisinkin merkittäviä muutoksia, mikäli selvitettäisi
todelliset lähikoulut.
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oppilasmääräennusteet. Oppilaaksiottoalueen tarkastelu on konkreettinen toimenpide, jolla
helposti ja järkevästi voidaan vaikuttaa tulevaan koulujen oppilasmäärien kehitykseen.
Lisäksi lähikoulun vuoksi useat keskustan koulun kyydit jäävät kokonaan tarpeettomiksi
sekä lyhenevät merkittävästi. Huomionarvoista on lisäksi se, että kaikille oppilaille ei
lyhyen etäisyyden vuoksi muodostu lakisääteistä oikeutta ilmaiseen koulukuljetukseen.
Tällä saavutetaan kustannushyötyä verrattuna tilanteisiin, kun jouduttaisiin siirtymään
keskustan kouluun matkan pidentyessä.
Oppilaaksiottoalueen uudelleen tarkastelu mahdollistaa myös tasa-arvoisen aseman
maaseudun sekä keskustan lasten välillä. Koulumatkat pysyvät kohtuullisempina, joidenkin
lasten koulumatkat ovat jo tällä hetkellä pitkiä. Pienten lasten edun mukaista ei ole
matkustaa pitkiä aikoja lähes valvomattomissa olosuhteissa.

Oppilaaksiottoalueen päivittämisen avulla myös lasten oikeudet tulevat paremmin
huomioiduiksi, joka kaikista näistä edellä mainituista lienee kaikista tärkein seikka.
Oppilaaksiottoalueen päivittämisellä tuetaan myös kyläkoulujen ja maaseudunkin
elinvoimaisuutta.
Asiaa voidaan tarkastella myös kustannustehokkuuden näkökulmasta, sillä jokaisen
lapsen oppilaspaikan rakentaminen keskustaan maksaa nykyisten laskelmien perusteella
19200 euroa / lapsi. Tämänkin vuoksi nykyisiä remontoituja kyläkouluja kannattaa
hyödyntää tehokkaammin. Oppilaaksiottoalueen päivittäminen sekä koulukuljetusten
uudelleenjärjestely säästää investointikustannuksia.
Tämän aloitteen liitteenä on Kiuruveden kaupungin oppilaaksiottoalueen kartta.
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