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Mitä lakkautuksilla 
säästetään?

Kylissä ja yhteisöllisyydessä 
on voimaa! 

- Ja edullista sellaista.

Laaja, monipuolinen ja 
joustava oppimisympäristö

Koulun pieni koko antaa 
oppilaille enemmän kuin 
vie heiltä pois.

Tutustu koulumme 

nettisivuun!-joka päivä parempi

http://www.hajala.fi/koulu-ja-paivakoti/


Hajalan koulu osana Oppivaa Saloa

0,1 % kaupungin 2020 talousarvion toimintamenoista 

(lähde: Salon Talousarvio 2020)

0,9 % Salon opetuksen kustannuksista, vaikka lapsimäärä koulussa 1,3 % 
Salon koululaisista (lähde: FCG selvitys)

Hajalan oma realistinen ennuste lapsiluvusta on kasvava, kun kaava valmistuu 
ja tontteja päästään markkinoimaan olettaen, että palvelut on säilytetty 
kylällä.



Harhaanjohtava taulukko:

Miksi nämä ovat mukana 

taulukossa, kun missään ei 

kerrota, miten ne tulisivat 

vähenemään koulujen 

lakkautusten myötä? 

Lasten tulevia kouluja ja 

niiden ryhmäkokoja ei 

ole määritelty selkeästi.

Mitä lukuja nämä ovat, kun eivät 

ole yhtenevät ilmoitettujen 

toimintakulujen kanssa?

Miksi missään ei kerrota säästöennusteita selkeästi lukuina?

Miksi kuljetuskustannusten 

kasvua ei ole laskettu yhteen?

Täysin harhaanjohtava luku, koska 

Saurun koulun lakkautus vasta 2023. Miksi luvussa ei ole otettu huomioon kasvavia kulueriä lainkaan?



Työryhmän linjaamien 5 koulun lakkauttamisesta 
saatavat vuosittaiset säästöt toimintakuluissa

HUOM! Säästöjen toteutuminen tällä tasolla edellyttää, että kaikki viisi 

kiinteistöä saadaan nopeasti myytyä. Muuten säästöjä ei synny, vaan 

kiinteistöt kasvattavat entisestään 1,5M (Salon Kaupunki, vuoden 2020 

talousarvio, s. 167) vuosittaista kuluerää, jota kaupunki joutuu maksamaan 

tyhjistä kiinteistöistään

Yksikkö Muutosajankohta Henkilöstökustannukset
Tilakustannukset

(sis. siivouskustannuksia puolet)
Ruokapalvelukustannukset

(puolittuvat)
Kuljetukset

Teijon koulun lakkauttaminen 1.8.2020 ? -62 000€ -8 000€ 87 350€

Hajalan koulun lakkauttaminen 1.8.2020 ? -72 000€ -16 000€ 12 000€

Hiiden koulun lakkauttaminen 1.8.2020 ? -59 000€ -18 500€ 50 000€

Komisuon koulun lakkauttaminen 1.8.2020 ? -87 000€ -15 000€ 61 950€

YHTEENSÄ
Vuosittainen säästö toimintakuluissa 

vuodesta 2021 eteenpäin

-126 200€ -280 000€ -57 500€ 211 300€

Saurun koulun lakkauttaminen 1.8.2023 ? -80 000€ -18 500€ 12 000€

YHTEENSÄ
Vuosittainen säästö toimintakuluissa 

vuodesta 2024 eteenpäin
-212 700€ -360 000€ -76 000€ 223 300€



Miten todennäköistä on saada myydyksi tyhjät kiinteistöt?



Mihin Salo uskoo? 
Lähde: Salon talousarvio 2020 , s. 25 Lähde: Tilastokeskus (2019) Kuva poimittu FCG:n

tekemästä selvityksestä 2019, s. 2

Oppimisympäristö

-selvityksen 

mukaan väkiluku 

vähenee

Salon strategia

Pitäisikö keskittyä strategiaan kirjatun 

tulevaisuuden asumisympäristön 

toteuttamiseen sen sijaan, että 

tuhotaan Salon 

potentiaaliset työikäisiä ja 

lapsiperheitä houkuttelevat alueet?



Mitä Salo tavoittelee? Mahdollisuuksia on.

Vertailu alle 14 –vuotiaiden määrän kehityksestä muuttavista lapsiperheistä kilpailevissa 
kunnissa
2025 ja 2030

Jos Hajalan koulun ennustetaan laskevan ”Paimion trendillä” +10 lasta, opp. Määrä olisi 50 
vuonna 2030

Alueellisen lapsimäärän muutoksen vaikutus on iso niillä asuinalueilla, jotka on rakennettu 
tiiviisti ja perustettu lyhyen ajan sisällä. Mustamäen alue on juuri tällainen ja lapsimäärän ollessa 
nyt korkea, se tulee tasaantumaan muutaman vuoden sisällä. 



Huomioita - Tässä vielä vahvistusta 

perusopetuksen kuluihin, huom. erityisopetus



Ihmetystä aiheuttaneita yksittäisiä huomioita
• Koulujen lakkauttamiselle annetaan tarkat perusteet ja niiden perusteella myös 

Hajalan koulu ehdotetaan lakkautettavaksi per 1.8.2020, vaikka Hajalan osalta mainitut 
ehdot eivät täyty, koska lukuvuonna 2018-2019 oppilasmäärä oli vielä yli asetetun 
rajan 48 oppilasta.

• Selvityksessä kerrotaan, että Salon käyttämä tuntijako on sisältänyt 3 vuosiviikkotuntia 
enemmän mitä on (vaadittu 222h, Salossa 225h) vaatimuksia suurempi. Yhtenä 
säästönä esitetään tuntijaon pienentämistä tuolla 3 vuosiviikkotunnilla. Valtioneuvosto 
on kuitenkin antanut asetuksen, jonka mukaan tuntijaon minimiä on nostettu 1.1.2020 
olemaan 224h, joten Salo ei voi toteuttaa virkamiesten esittämään tuntikehyksen 
laskua, vaan maksimissaan -1 tunnin verran.

• Mitä niin isoa meiltä täältä puuttuu, että sen takia kannattaa istuttaa entistä 

enemmän lapsia koulukyydeissä satoja tunteja vuodessa ja tappaa kylä, joka voisi olla 

yksi erittäin hyvistä alueista houkutella kaupunkiin lisää asukkaita.

• Ei tietoa mihin lapset menevät kouluun jatkossa. Hajotetaanko kaveriporukat?

• Tsekkaa vanhat kustannukset. Aiemmin ollut kasvu 18k€



Koulukiinteistön merkitys 

kylälle
Ennaltaehkäisevän liikunta ja mielenterveystyön kannalta 

lähiliikuntapaikat ja kokoontumistilat ovat merkittäviä 

kaikenikäisille.

• Koulun tiloja käyttävät Hajalan Martat, Hajalan Metsästysseura, 

Hajalan MLL, useat tiekunnat, Hajalan Vesiosuuskunta, Salon 

seurakunta ja Hajalan Kyläyhdistys.

• Vastaavia tiloja ei yhdistyksille löydy muita kylältä.

• Kyläyhdistys on vuokrannut Salon kaupungilta koulun yläkerran 

tilan kunnostettavaksi kyläläisten yhteiseen käyttöön ja saanut 

siihen avustusta Ykkösakselilta.

• Koulualueen kenttä, luistelukaukalo, kiipeilytelineet, keinut, 

majat, laavu, ladut sekä koulun sali mahdollistavat koko kylän 

kaikkien ikäryhmien lähiliikunnan.

Koulun ja päiväkodin olemassaololla on merkittävä vaikutus 

kiinteistöjen arvolle, tonttikaupalle ja maanomistajille. Alueen 

vetovoimaisuus on vahvasti sidoksissa lapsiperheiden palveluiden 

saamiseen läheltä.



Koulukiinteistö ja pihapiiri

• Kaksi rakennusta, joiden tiloja käyttävät päivisin koulu ja päiväkoti. 

Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut toimivat tehokkaasti yhteisissä 

tiloissa.

• Koulun monipuoliset ja muunneltavat tilat mahdollistavat monipuolisen 

työskentelyn, myös pienryhmissä. Luokkahuoneiden lisäksi tehokkaassa 

käytössä ATK-luokka, puukäsityöluokka, liikuntasali ja muut yhteiset tilat.

• Hajalan päiväkodin ja koulun yhteistyöllä mahdollistetaan eheää 

opinpolkua. Päiväkodista on matala kynnys siirtyä kouluun, sillä lapset ja 

opettajat tuntevat toisensa jo entuudestaan. Sama pihapiiri ja 

rakennukset ovat tulleet tutuksi jo päiväkodin aikana. 

• Kirjastoauto on aktiivisessa käytössä koululaisilla ja päiväkotilapsilla, 

joka mahdollistaa palvelun myös kyläläisille.



Ympäristönä koulun alue tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia oppimiseen. Koulun metsää 

hyödynnetään välituntien lisäksi oppimistilanteissa. Piha-alueelta löytyvät myös puutarhan 

metsäluokka, laavu ja lasten rakentamia majoja. Oppimisympäristöinä toimivat myös 

lähimetsät, lähimaatilat sekä Myllytyryn uimaranta.

Koulussa muodostuneen sosiaalisen verkoston myötä lapset toimivat aktiivisesti myös vapaa-

ajallaan yhdessä mm. koulun kentällä sekä Myllytyryn uimarannalla.

Hajalan koulussa 1-6 luokan ikäluokista koostuvissa kummiperheissä tehdään ryhmätöitä 

vertaisoppimalla, joissa lapset saavat kokemuksen toistensa ohjaamisesta ja 

opettamistilanteista.

Tiivis yhteistyö opettajien, oppilaiden ja vanhempien kesken luo turvallisen kouluympäristön, 

joka edesauttaa kanssakäymisen vaivattomuutta ja helpottaa asioiden selvittelyä yhdessä. 

Myös mahdollisten konfliktien varhainen huomaaminen ja niihin puuttuminen helpottuu.



Yhteisön tuki koululle
• Koti-koulutoimikunta

• Vanhemmat tukevat aktiivisesti koulun toimintaa Koti-
koulutoimikunnan muodossa. Koululla tarvittavien materiaalien 
lahjoitukset sekä avun saanti vanhemmilta ja kylän asukkailta on 
helppoa. Talkoovoimin koululle on mm. uusittu sisustusta, tehty 
hiihtolatua ja hoidettu koulun kulttuurimaisemaa.

• Koulun tapahtumat 
• osallistumisprosentti on korkea. Esimerkiksi Hajalan monet yhdistykset 

ovat järjestämässä koulun yhteisöllisiä tapahtumia.

• Koti-koulutoimikunnan nuortenillat
• Kerholassa järjestetään viikoittain kylän nuorille nuorteniltoja. Valvojina 

toimivat koulun lasten vanhemmat. Osallistujia on keskimäärin n. 20 
nuorta/krt. Hajalan kävijämäärät ovat kasvaneet vuosina 2016-2018. 
Tämä on tehokas väylä vanhemmille tutustua kylän lapsiin ja nuoriin. 
Tämä osaltaan vähentää syrjäytymistä ja mahdollisiin 
kiusaamistapauksiin on helppo puuttua.

• Koti-koulutoimikunnan varainkeruu:
• mahdollistamat retket, joissa opitaan ja liikutaan pitkin vuotta. Koko 

koulu on käynyt opintoretkellä useita kertoja lukukaudessa esim. Turun 
Linnassa, Luostarinmäellä, Emma-taidemuseossa ja Tuorlan
observatoriossa. Erilaista oppimista on mahdollistettu yhteisesti 
kerätyillä varoilla mm. uimaopetuksen ja MLL:n ravitsemusluennoitsijan 
muodossa.

• Luonnonläheisyys ja rauhallinen ympäristö vähentävät 
merkittävästi aistiärsytystä.

• Koululla vierailee säännöllisesti Koulumummo, mukanaan 
Kennelliiton lukukoira. 



Hajalan koti-koulutoimikunnan vastaehdotus

1. Kaupunki antaa Hajalalle tukea kasvuun sen strategisen sijainnin ja 

loistavien, jo lähes valmiina olevien edellytysten perusteella.

2. Koulun ja päiväkodin palvelut ovat saatavilla ilman pelkoa niiden 
lakkauttamisesta. Tarvitaan aikaa ihmisten antaa rauhassa hakeutua 
kylään.

3. Tehdään yhdessä työtä yhteistä hyvää tuovien tavoitteiden eteen. –
Salon kaupunki ja Hajalan aktiiviset kyläläiset.
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