
YLÄKOULUJEN OPPILAAKSIOTTOALUEIDEN VAIHTOEHTOTARKASTELUT KANGASALLA (EVA) 

 

NÄKÖKULMIA 

VAIKUTUSTEN 

ARVIOINNILLE 

 

NYKYTILA ELI 0-VAIHTOEHTO 

Yläkoulualueet: 

X: Pikkola 

Alakoulut: Ruutana, Haviseva, 

Huutijärvi, Kirkkoharju ja 

Liuksiala  

Y: Pitkäjärvi 

Alakoulut: Vatiala ja Suorama 

Z. Sariola 

Alakoulut: Sariola ja 

Kuhmalahti 

 

VAIHTOEHTO 1 

Yläkoulualueet: 

X: Lamminrahka, Pikkola, Pitkäjärvi 

Alakoulut: Vatiala, Lamminrahka, 

Ruutana, Haviseva, Kirkkoharju, 

Liuksiala, Suorama ja Huutijärvi 

 

 

Y: Sariola 

Alakoulut: Sariola ja Kuhmalahti 

Sariolan 7-9 luokkien 

toimintaedellytykset voivat heiketä 

oppilasmäärän pienentyessä niin 

paljon, että yhtenäiskoulun jatko 

vaarantuu. Sariolan yläkoulun 

lakkauttamista aletaan selvittää ja 

mahdollisesti joudutaan 

tilanteeseen, että opetuksen 

järjestämiseksi vaihtoehtoja ei ole. 

Tässä tilanteessa Sariolan koulun 7.-

9. luokkien oppilaat joudutaan 

siirtämään Pikkolan kouluun. 

VAIHTOEHTO 2 

Yläkoulualueet: 

X: Lamminrahka, Pikkola, Pitkäjärvi 

Alakoulut: Vatiala, Lamminrahka, 

Ruutana, Haviseva, Kirkkoharju, 

Liuksiala, Suorama ja osa 

Huutijärven oppilaista (muut kuin 

Mäyrävuori-Huutijärvi-

Vääksy/Sahalahdentien varsi- 

Majaalahti -alueilla asuvat 

oppilaat) 

Y: Sariola 

Alakoulut: Sariola, Kuhmalahti ja 

osa Huutijärven oppilaista 

(Mäyrävuori-Huutijärvi-

Vääksy/Sahalahdentien varsi-

Majaalahti -alueilla asuvat 

oppilaat)  

Sariolan koulun 
toimintaedellytykset 
yhtenäiskouluna turvataan 
tulevaisuudessakin. 
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KUNTALAINEN:  

OPPILAS JA HUOLTAJAT 

 

 

Lapsen hyvinvointi: kasvu, kehitys 

ja terveys  

Oppilaan koulupolku alakoulusta 

yläkouluun on selkeä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsen hyvinvointi: kasvu, kehitys ja 

terveys 

 

Pyritään ottamaan huomioon 

oppilaan/huoltajan toive 

yläkoulusijoitukseen. 

 

Oppilaan tuen tarpeet on mahdollista 

huomioida paremmin, koska 

yläkouluvaihtoehtoja on enemmän. 

 

Pyritään muodostamaan 

mahdollisimman samankokoisia 

opetusryhmiä kaikkiin 

oppilaaksiottoalueen yläkouluihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsen hyvinvointi: kasvu, kehitys ja 

terveys 

Sahalahden alueen oppilaat saavat 

jatkaa koulunkäyntiään tutussa koulussa 

tuttujen kavereiden kanssa. 

Kuhmalahden oppilaille siirtyminen 

pienestä alakoulusta pieneen 

yläkouluun onnistuu helpommin kuin 

isoon yläkouluun. 

Huutijärven koulun oppilaat jakautuvat 

kahteen eri kouluun, jolloin kaverisuhteet 

saattavat katketa. Tätä voidaan estää 

sillä, että jo alakoulussa luokkia 

muodostetaan alueellisella perusteella. 

 
Oppilaan tuen tarpeet on mahdollista 

huomioida paremmin, koska 

yläkouluvaihtoehtoja on enemmän. 

 

Pyritään muodostamaan 

mahdollisimman samankokoisia 

opetusryhmiä kaikkiin 

oppilaaksiottoalueen yläkouluihin. 

 

Huutijärven alueelta Sariolan kouluun 

siirtyvillä yläkoulun 

valinnaisainetarjonta Sariolan koulussa 

on mahdollisesti suppeampi. 
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Liikkuminen, vapaa-aika ja 

turvallisuus 

KOULUMATKAT 

Oppilaiden koulumatkat ovat 

turvalliset ja matka-ajat pysyvät 

kohtuullisina. 

 

Pisin koulumatka-aika on tällä 

hetkellä 2 t 35 min. 

 

Liikkuminen, vapaa-aika ja turvallisuus 

KOULUMATKAT  

Oppilaiden koulumatkat ovat 

turvalliset ja matka-ajat pysyvät 

kohtuullisina. 

Sahalahden ja Kuhmalahden alueen 

oppilaiden koulumatka yläkouluun 

pidentyy, jos Sariolan koulun 7-9 luokat 

joudutaan lakkauttamaan oppilaiden 

vähyyden vuoksi ja oppilaat ohjataan 

Pikkolan kouluun. Pisin matka on noin 

46 km (Vehkajärvi-Pikkola). 

Koulumatkaan päivittäin käytetty aika 

ei arvion mukaan ylity (bussimatka 

yhteen suuntaan kestää 65 min). 

Koulumatkaan käytetty aika pitenisi 

yhteensä noin 50 min/pvä  bussilla 

matkustettaessa. 

 

 

Liikkuminen, vapaa-aika ja 

turvallisuus 

 

KOULUMATKAT  

Oppilaiden koulumatkat ovat 

turvalliset ja matka-ajat pysyvät 

kohtuullisina. 

 

Osalla Huutijärven oppilaista 

koulumatka pidentyy yläkouluun. 

Ajallisesti bussimatka Huutijärveltä 

Sahalahdelle kestää noin 15 

minuuttia. Koulumatkan pituus 12-13 

km. 

Huutijärven ja Sahalahden keskustan 

välinen kevyen liikenteen väylä on 

suunnitelman mukaan valmistumassa 

vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 

Sahalahden ja Kuhmalahden alueen 

oppilaiden koulumatkat yläkouluun 

pysyvät nykyisellään ja kohtuullisina. 

 

 

HENKILÖSTÖ 

HENKILÖSTÖHALLINTO 

Opettajien työskentelyolosuhteet 

vaihtelevat kouluittain ja 

opetusryhmittäin. 

Sariolan yläkoulun opettajille ei 

ole riittävästi tunteja Sariolan 

koulussa ja he joutuvat 

opettamaan aineita, joihin heillä 

Pikkolan ja Pitkäjärven kouluissa 

opettajien työskentelyolosuhteet ovat 

tasalaatuisemmat (opetusryhmien 

koot). 

Sariolan yläkoulun opettajille ei ole 

riittävästi tunteja ja he joutuvat 

opettamaan aineita, joihin heillä ei 

Kaikissa yläkouluissa opettajien 

työskentelyolosuhteet ovat 

tasalaatuisemmat (opetusryhmien 

koot). 

Tuntien riittävyys on parempi 

pätevyyden mukaisiin aineisiin ja 
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ei mahdollisesti ole pätevyyttä. 

Opettajien pitää opettaa osa 

tunneista muissa kouluissa, jotta 

opetusvelvollisuudet täyttyvät. 

Lukujärjestysten vuoksi opettajat 

joutuvat kesken päivän siirtymään 

toiseen kouluun. 

mahdollisesti ole pätevyyttä. 
Opettajien pitää opettaa osa 

tunneista muissa kouluissa, jotta 

opetusvelvollisuudet täyttyvät. 

Lukujärjestysten vuoksi opettajat 

joutuvat kesken päivän siirtymään 

toiseen kouluun. 

 

opetusvelvollisuuteen Sariolan koulun 

opettajille.  

 

TILAT Tarvitaan mahdollisesti lisää tiloja 
joustamattomuuden vuoksi. 

Nykyiset tilat pystytään 
hyödyntämään, jolloin 
lisärakentamisen tarve on pienempi. 

Mikäli Sariolan 7-9 luokat joudutaan 
siirtämään Pikkolan kouluun, tarvitaan 
yläkouluille lisätiloja. 

 

Nykyiset tilat pystytään 
hyödyntämään, jolloin 
lisärakentamisen tarve on pienempi. 

TALOUS JA RESURSSIT Investointikustannukset 

Lisäkustannustarpeet ovat 

kouluverkko-suunnitelman 

mukaiset. 

 
 
 
Opetuskustannukset 

 

Opetusryhmiä ei välttämättä 

pystytä muodostamaan 

joustavasti ja tehokkaasti. 

 

Investointikustannukset 
 
Ei tuo lisäkustannustarpeita eikä uusia 
investointeja kouluverkkosuunnitelman 
mukaisiin investointeihin. 
 
Mikäli Sariolan 7-9 luokat joudutaan 
siirtämään Pikkolan kouluun, tarvitaan 
yläkouluille lisätiloja. 
 
Opetuskustannukset 
 
Opetusryhmiä muodostettaessa on 
mahdollista toimia taloudellisesti ja 
tehokkaasti.  
 
Jos Sariolan 7-9 luokkien oppilaat 
siirtyvät Pikkolaan, oppilaskohtaiset 

Investointikustannukset 
 
Ei tuo lisäkustannustarpeita eikä uusia 
investointeja kouluverkkosuunnitelman 
mukaisiin investointeihin. 
 
 
 
 
Opetuskustannukset 
 
Opetusryhmiä muodostettaessa on 
mahdollista toimia taloudellisesti ja 
tehokkaasti.  
 
Sariolan koulussa oppilaskohtaiset 
kustannukset opetuksessa ovat 
pienemmät nykyiseen verrattuna, 
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Opetuskustannukset Sariolan 

koulussa huomattavan korkeat 

yläkoulun osalta. 

 

 

 

 

Kuljetuskustannukset (arvio)  

 
Kuljetuskustannukset pysyvät 
nykyisellään. 
 

kustannukset pienenevät, koska 
oppilasmäärä Pikkolassa kasvaa. 
 
 
 
 
 
Kuljetuskustannukset (arvio) 
 
Mikäli Sariolan 7-9 luokkien toiminta 
joudutaan siirtämään Pikkolan 
kouluun, Kuhmalahden ja Sahalahden 
alueen oppilaiden kuljettaminen 
Pikkolaan lisää kustannuksia.  
Lukujärjestyksistä riippuen tarvitaan 1-2 
uutta bussivuoroa (lisäkustannukset 
70 000 €-140 000€). 
 

koska opetusryhmissä on enemmän 
oppilaita ja opettajamäärä ei muutu. 
 
Pikkolan koulussa opetusryhmien 
määrä ja kokonaiskustannukset 
todennäköisesti pienenevät. 
 
Kuljetuskustannukset (arvio): 
 
Vaatii aamuun lisää 
bussivuoroja/busseja (lisäkustannus 

70 000 €/vuosi) Huutijärvi-Sariola välille 

(Huutijärven oppilaiden siirtäminen 

Sariolaan).   

 

PEDAGOGIIKKA 

Oppilaaksiotto ja 

opetusryhmien koko  

 

Opetusryhmien koko:  

Opetusryhmien koko vaihtelee 

paljon sekä koulujen välillä että 

sisällä. 

Opettajien kelpoisuus: 

Sariolan alakoulussa opettavat 

aineenopettajat, joilla ei ole 

luokanopettajan kelpoisuutta. 

 

Opetusryhmien koko:  

Opetusryhmien tarkoituksenmukainen 

(pedagoginen ja taloudellinen) 

muodostaminen helpottuu. 

 

Opettajien kelpoisuus: 

Sariolan alakoulussa opettavat 

aineenopettajat, joilla ei ole 

luokanopettajan kelpoisuutta.  

Opetusryhmien koko:  

Opetusryhmien tarkoituksenmukainen 

(pedagoginen ja taloudellinen) 

muodostaminen helpottuu. 

 

Opettajien kelpoisuus: 

Sariolan yläkoulun aineenopettajat 

saavat riittävästi tunteja yläkoulusta.  
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