
KHAL      9.12.2013 § 310 
KVALT  16.12.2013 § 



 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 
17.6.2013 § 50, että kunnassa tehdään 
palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä 
kouluverkkoselvitys päivitetään 

 

 Oppilasmäärissä ei isoja muutoksia kuntatasolla, 
mutta oppilaiden sijoittuminen taajama-alueelle 
jatkunut 

 

 Sotkamon kunnan taloudellinen tilanne on 
muuttunut vuoden 2009 kouluverkkoselvityksen 
jälkeen negatiiviseen suuntaan 
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oppilasmäärät luokilla 1-6 

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015



koulu `13-14 `14-15 `15-16 `16-17 ´17-18 `18-19 

Salmela 253 256 245 258 254 243 

Kontinjoki 42 44 38 38 39 38 

Naapurinvaara 52 48 53 53 56 55 

Pohjavaara 36 33 30 28 37 37 

Pohjois-Tipas 23 26 26 28 30 30 

Soidinvaara 21 25 23 21 21 20 

Vuokatti 131 136 137 135 138 135 

Leivola 121 119 117 111 106 101 

Tenetti 7-9 349 342 344 336 344 347 

yhteensä 1028 1029 1013 1008 1025 1006 

Oppilasennuste luokittain Liite 1 

Kopio Oppilasennuste 2013 elokuu versio 1.xls




 Koulutoimen kulut ovat pysyneet vuodesta 2010 
lähtien vuosien 2008 tai 2009 tilinpäätöksiä 
alemmalla tasolla. Tätä voidaan pitää hyvänä 
saavutuksena, sillä tarkastelujaksolla suurimpiin 
kulueriin palkkoihin ja kuljetushintoihin on tullut 
isoja prosentuaalisia korotuksia.  
 

 Tällaiset tilinpäätöstulokset on mahdollistanut 
kolmen koulun lakkauttaminen 2010 ja yläasteen 
tuntikehyksen pienentäminen 100 viikkotunnilla. 
Lisäksi koulut ovat noudattaneet tiukkaa 
käyttötalouden seurantaa eikä käyttötalouden 
varauksiin ole tehty korotuksia vaan on toimittu 
aiempaa pienemmillä resursseilla esim. 
koulutarvikkeiden ja koulukirjojen osalta. 
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 Henkilöstökulut    6 136 199 € 

 

 majoitus ja kuljetus   1 147 742 € 

 

 kiinteistöt    1 160 244 € 

 

 Kouluruokailu    642 373 €  

 

 K.kunta korvaukset ja asiakaspalvelun ostot  259 845 € 

 

 koulutarvikkeet    72 737 €  

 

 koulukirjat    123 042 €  

 

 kalusto    19 043 € 

 

 Leasing-kulut    50 199 € 

 

 muut kulut    126 437 € 

 

 YHTEENSÄ  9 737 861€ 
 



  

 Salmela   1187 625e  5314e/oppilas 

 Vuokatti  519 757 e  4174e/oppilas 

 Leivola   516 782 e   4380e/oppilas 

 Naapurinvaara 263 214 e  5600e/oppilas 

 Kontinjoki 213 591 e  4544e/oppilas 

 Pohjavaara 228 597 e  6824e/oppilas 

 Pohjois-Tipas 249 819 e  7570e/oppilas 

 Soidinvaara 192 488 e  8190e/oppilas 
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Kuljetuskustannukset 

Kuljetuskustannukset

- Linja-autoliput nousseet 
seurantajaksolla n. 10% 

 
- Omat ostolinjat kallistuneet n. 

50 000 e/vuonna 2012 
 

- Taksien kilometrihinnat 
nousseet seurantajaksolla n. 
40% 



 Sotkamossa toimii yksi lukio (Sotkamon lukio) 
ja yksi yläkoulu (Tenetin koulu) 
 

 Kolme taajaman ala-astetta (Salmelan, 
Vuokatin ja Leivolan koulut), näissä 75% 
alakoulujen oppilaista. 
 

 Viisi kyläkoulua: kolmiopettajaiset 
Naapurinvaaran, Kontinjoen ja Pohjavaaran 
koulut sekä kaksiopettajaiset  Pohjois-
Tipaksen ja Soidinvaaran koulut 



 Sotkamon kaikki alakoulut ovat kooltaan 
suhteellisen pieniä. Voidaankin todeta, että 
Salmelan koulu on kaksisarjaisena lähellä 
keskikokoista koulua ja kaikki muut koulut ovat 
oppilasmääriltään lähempänä pientä koulua 
Suomen kouluverkkoihin vertailtaessa. 
 

 Sotkamon kouluverkossa kustannusten osalta 
kyläkoulujen oppilaskohtaiset kustannukset 
nouset huomattavasti taajaman koulujen 
oppilaskohtaisia kustannuksia suuremmiksi. 
Johtuen luokkakoosta ja opetuksen ulkopuolisten 
kulujen jakaantumisesta pienemmälle 
oppilasmäärälle 



 Pedagogisesti tarkasteltuna on isojen ja pienien 
koulujen paremmuusjärjestykseen laittaminen 
mahdotonta ja tietyllä tavalla turhaa. Sotkamossa 
kaikissa kouluissa annetaan opetussuunnitelman 
mukaista opetusta koulujen omilla painotuksilla 
täydennettynä 

 Isoissa kouluissa korostuvat toimivat 
leikki/urheilu ja muut toimintaympäristöt, 
pienissä kouluissa puolestaan luonnon läheisyys 
ja sen kautta toteutettavat tutkimus- ym. Retket. 



 Nykyisessä yhteiskunnassa ja 
koulumaailmassa korostuvat hyvät 
sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot. Näitten 
taitojen harjoittelemiseen isommat koulut ja 
isommat opetusryhmät antavat usein 
monipuolisemmat mahdollisuudet.  

 

 

 

 



 Kouluverkkoa tulee tarkastella 
kokonaisuutena, jossa huomioon otetaan 
oppilasmäärät, oppilaiden koulumatkat, 
koulujen sijainti vs. väestön sijoittuminen. 

 

Nämä huomioon ottaen opetuksenjärjestäjä 
varaa riittävän resurssin opetuksen 
toteuttamiseen lainsäädännön ja 
opetussuunnitelmien vaatimalla tavalla.  

 

 

 



 Tällä hetkellä oppilasmäärät ovat 
painottuneet yhä enemmän taajaman alueelle 
niin, että Leivolan koulu on tilojen 
kapasiteetti huomioiden käytännössä täynnä 

  

 Vuokatin koulussa toteutetun laajennuksen 
avulla pystytään kouluun ottamaan alueen 
tämän hetkinen oppilasmäärä ja tiloissa on 
hieman puskuria alueen kaavoituksen tuomaa 
tulevaa lisäystä silmällä pitäen. 



 Kontinjoen koulu pystyisi ottamaan nykyiseen 
määrään nähden noin 10-15 oppilasta 
enemmän. Koulun oppilasmäärä pysyy 
ennusteen mukaan nykyisen kaltaisena 
seuraavat seitsemän vuotta.  

 

 Koulun alueella on lisäksi päiväkoti ja 
iltapäiväkerho. 

 



 Salmelan koulun oppilasmäärään voidaan 
lisätä nykyisellä tilakapasiteetilla noin 30 
oppilasta. Isommat oppilasmäärän lisäykset 
vaatisivat tilajärjestelyjä  ja opetusryhmien 
määrän lisäystä.  

 

 Oppilasmäärässä ei suuria muutoksia 
lähivuosina 



 Soidinvaaran koulun oppilasmäärä on ollut 
laskeva ja koulu muuttui kaksiopettajaiseksi 
lukuvuoden 2012-2013 alussa. 

 

 Oppilasennusteen mukainen oppilasmäärä on 
jatkossa 25-20 oppilasta 

 

 

 

 

 

soidinvaara.xlsx


1.) Koulu lakkaa 1.8.2014 

-> Oppilaat siirtyvät Salmelan koulun oppilaiksi. 
Soidinvaaran koulun kouluunottoalue liitetään 
Salmelan koulun alueeseen 
Liitteessä 2 koulujen yhdistetty oppilasennuste 

 

2.) tai Koulu jatkaa toimintaansa toistaiseksi 

    

salmela-soidinvaara.xls


 Henkilöstökulut   -195 790 euroa 

 Kiinteistökulut n.   - 40 000 euroa 

 Ateriakuljetus ym. n.  – 10 000 euroa 

 Koululaiskuljetukset  + 15 000 euroa 

 

 Yhteisvaikutus vuositasolla – 210 000 euroa** 

 

**Kokonainen kalenterivuosi  

 





 



 Pohjois-Tipaksen koulu muuttui 
kaksiopettajaiseksi lukuvuoden 2013-2014 
alussa 

 

 Oppilasmäärä tulee ennusteen mukaan 
hieman nousemaan lähivuosien aikana, ollen 
2017-2018  30 oppilasta 

 

 Koulun kustannukset ovat Soidinvaaran 
koulun kanssa samalla tasolla 

 

pohjoistipas.xlsx


 1.) Koulu jatkaa nykyisellä kahdella 
opettajalla, tilannetta tarkastetaan seuraavan 
kerran vuonna 2016. Koulun oppilaat eivät 
mahdu muihin kouluihin järkevällä tavalla 
nykyisillä koulukohtaisilla oppilasmäärillä.  
 

 Leivolan koulun oppilasmäärä laskee 
lukuvuoden 2017-2018 jälkeen niin, että se 
tämän hetkisen tiedon perusteella koulu voisi 
ottaa n. 30 oppilasta omiin luokkiinsa. 
Liite 3  

leivola-tipas.xls
leivola-tipas.xls


 Pohjavaaran koulun oppilasmäärä on ollut 
laskeva ja lähivuosina ennusteen mukaan 
painuu alle 30 oppilaan.  

 

 Koululla on yksi ikäluokka, jossa ei ole yhtään 
oppilasta.  

 

 

pohjavaara.xlsx


 1.) Koulu kaksiopettajaiseksi 1.8.2014 
 -> Tilanne koulun osalta tarkastetaan vuosittain. 
Päätöksen  opettajamäärästä tekee sivistystoimen lautakunta 
määrittäessään lukuvuoden 2014-2015 tuntikehyksen 
 
2.) Koulu jatkaa nykyisellä kolmella opettajalla, 
-> Tilanne koulun osalta tarkastetaan 2016  
 
Lisäksi koulun osalta selvitettävä  jatkossa mahdolliset 
yhteistyökuviot naapurikuntien (Paltamo) ja Vuokatti-
Naapurinvaara ”yhteistyön” osalta. 
 
 
    



 Naapurinvaaran koulu on suurin kyläkoulu ja 
sen oppilasmäärä on viime vuosina ollut 
kasvussa. Tästä johtuen tänä lukuvuonna 
koululla ei ole voitu jatkaa esikouluryhmän 
toimintaa. 

 Pelkästään koululaisille tämän hetkisillä 
oppilasmäärillä koulun tilat ovat riittävät. 
Koululta puuttuvat tilat teknisen työn 
opetukseen. 

 

naapurinvaara.xlsx


 1.) Koulu jatkaa nykyisellä mallilla, esikoulu jatkaa 
Satuvakassa. 

 
 2.) Koululle lisätilaa vuokratiloista. Alueella oleva 

kiinteistön tai siirtoelementtien vuokraaminen. 
Iltapäiväkerhotoiminta ja mahdollisesti teknisen työn tilat 
näissä tiloissa. Mahdollistaa esikoululaisten palaamisen 
Naapurinvaaralle. 
 

 3.) Pysyvä lisärakentaminen koulun kiinteistön yhteyteen 
 
 *jatkovaihtoehto) 2018 eteenpäin koulu toimisi 

Naapurinvaara/Pohjavaara alueen pienten oppilaiden 
kouluna -> koululla alueen luokat 0-2. Alueen luokat 3-6 
Vuokatin koulun yhteyteen. Vaatisi kolmannen 
rakennusvaiheen Vuokatin koulukeskukseen.  



 Kyläkoulujen oppilasmäärän muutoksia 
seurataan vuosittain ja tarvittaessa 
reagoidaan nopeasti esim. opettajamäärän 
suhteen. 

 

 Vuokatin vanhimman koulurakennuksen 
jatko. Iso peruskorjaus vai purkaminen -> 
uudisrakentaminen 2018-2020?? 

 

 Koulujen peruskorjaukset 2020-luku??? 



 Oppilasmäärässä ei isoja muutoksia 
lähitulevaisuudessa 

 Tenetin koulussa pienennettiin tuntikiintiötä 
jo muutama vuosi sitten lähes 100 
viikkotunnilla.  

 Mahdollisiin oppilasmäärän muutoksiin 
reagoidaan tuntikehyksen kautta 

 

 

tenetti.xlsx


 Lukio aloittanut vuoden 2013 alussa 
Sotkamon kunnan ylläpitämänä 

 

 Lukiotoiminnan kehittämis/jatkosuunnitelmat 
tarkennettava vuosien 2014-2015 aikana; 
yleislukio, urheilulukio(urheiluakatemia), IB-
lukio 



 SOIDINVAARAN KOULU 14.11.2013 kello 
18.00 

 

 NAAPURINVAARAN KOULU 18.11.2013 kello 
18.00 



 Kouluverkkoselvityksestä kommentit 
kirjallisena omalla nimellä varustettuna 
osoitteeseen: 

  Sotkamon kunta/kouluverkkoselvitys 
 Markkinatie 1 88600 Sotkamo  

 

 tai sähköpostilla osoitteeseen: 
 kirjaamo@sotkamo.fi 

 

29.11.2013 mennessä 

mailto:kirjaamo@sotkamo.fi


 Päätösehdotus kouluverkosta 
kunnanhallituksen päätettävänä 9.12.2013 

 

 Kunnanhallituksen ehdotus kouluverkosta 
kunnanvaltuuston päätettävänä 16.12.2013 


