PERUSOPETUKSEN
PALVELUVERKKOSELVITYS
KUHANIEMEN KOULU
Palveluverkkotyöryhmä
22.3.2022

Tervetuloa!
Kunnanjohtaja Linda Leinonen

• Illan ohjelma
• Koulun esittely, koulunjohtaja Teemu Hytönen ja oppilaat
• Palveluverkkoselvityksen tehtävä, aikataulu ja toimintatavat, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti
Puupponen
• Palveluverkon nykytilanne, oppilasennusteet, tulevat palvelutarpeet, perusopetuksen suunnittelija Eva
Hilkamo
• Koulukiinteistön kunto ja investointitarpeet, tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen
• Alueen kaavoitustilanne, kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt
• Mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja, kunnanjohtaja Linda Leinonen
• Vanhempainyhdistyksen puheenvuoro
• Osallistujien ajatukset ja kehittämisideat palveluverkon ja kylän tulevaisuudelle, kommentteja
ratkaisuehdotuksista

Kuhankosken alue
Selvityksen tehtävä, aikataulu ja toimintatavat
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Antti Puupponen

• Palveluverkkoselvitys käynnistetty syksyllä 2020, taustalla syntyvyyden lasku ja oppilasmäärien muutos
• Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen toimenpide-ehdotukset menevät
sivistyslautakunnan kautta kunnanvaltuustolle. Mahdolliset päätökset investoinneista tai muista
ratkaisuista tekee valtuusto osana talousarviopäätöksiä.
• Tarkastelussa pohjoisen Laukaan koulut, Äijälä, Haapala, Kuusa, Valkola sekä erikseen Kuhaniemen koulu
• Tavoitteena pitkäaikaiset ratkaisut
• Osana selvitystä tehdään lapsivaikutusten arviointi ja laaja kuulemiskierros kyläilloissa (Hallintolaki 41 §,
vaikuttamismahdollisuus osallisille)
• Tavoitteena avoin prosessi ja vuoropuhelu. Käytössä myös sähköinen palautekanava
• Keskeisiä kysymyksiä:
• Minkälainen on kylän kehittymissuunta ja väestökehitys?
• Mitkä ovat kylän vahvuudet sisäisesti Laukaan kunnassa ja myös ulospäin?
• Mitkä ratkaisuvaihtoehdot palvelevat parhaiten lapsia, kyläläisiä ja Laukaan kuntaa?

Kuhankosken alue
Palveluverkon nykytilanne, oppilasennusteet
sivistysjohtaja Jussi Silpola/perusopetuksen suunnittelija Eva Hilkamo
• Perusopetuksen järjestämisen lähtökohdat
• Peruskouluopetuksen järjestäminen on kunnan tärkeimpiä lakisääteisiä tehtäviä, ja opetus on
maksutonta
• Perusopetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, ja tarvittava tuki
huomioiden
• Kunta voi järjestää palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkimalla ne yksityiseltä
yhteisöltä, säätiöltä tai valtiolta
• Opetus tulee järjestää niin, että oppilaiden koulumatkat ovat liikenneyhteydet huomioiden
mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun.
• Maksuton koulukuljetus tulee järjestää, jos koulumatka on yli 5 km (Laukaassa 1-2 lk. 3 km) tai jos
koulumatka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen
• Kunnan harkinnassa on, millainen kunnan kouluverkko on, ja missä koulut sijaitsevat
• Kunnan harkinnassa on, paljonko kussakin koulussa on opettajia ja opetusryhmiä ja mahdollisten
yhdysluokkien rakentaminen
• Kunnan harkinnassa on, millä oppilasmäärällä koulua pidetään yllä

Kuhankosken alue
• Laukaassa on 12 koulua, oppilasmäärät vaihtelevat välillä 45-610, luokkien 1-6 koulut ja
kustannukset (Tiedot korjattu 24.3.2022):
Koulu
Haapala
Kirkonkylä
Kuhaniemi
Kuusa
Leppävesi
Satavuo
Valkola (sis. esiop)
Vehniä
Äijälä

Oppilaita tammikuu 2022
TA 2022 €/oppilas
50 483 240 €
9 664 €
620 4 338 940 €
6 998 €
71 465 160 €
6 551 €
50 442 500 €
8 850 €
384 2 040 720 €
5 314 €
119 1 268 020 € 10 655 €
45 392 090 €
8 713 €
100 830 040 €
8 300 €
45 407 020 €
9 044 €

• Kouluverkkoselvitys 2014
• Satavuon koulu/päiväkotiratkaisu – Savion, Tarvaalan ja Vuonteen koulujen yhdistäminen
• Valkolan tilannetta seurattiin, ja päätettiin jatkaa nykyisellä mallilla

Vehniän
piiri

Kuhankosken alue
Peruskoulualueet

Kirkonkylän
piiri

Vihtavuoren
piiri

Kuhaniemen
piiri

Tarvaalan
piiri

Vuonteen
piiri
Leppäveden
piiri
Savion
piiri

Kuhankosken alue
Kuhaniemen koulualueen palvelutarpeet
• Kuhaniemen koulussa lukuvuonna 2021-2022 71 oppilasta, lisäksi esiopetuksessa 10 oppilasta.
• Koulurakennuksen pihaan on hankittu vuokraamalla vuonna 2020 lisäelementti, jossa opiskelee yksi
opetusryhmä.
• Kaikkiaan koulussa on neljä perusopetuksen opetusryhmää ja yksi esiopetusryhmä. Koulussa työskentelee
viisi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa, sekä erityisopettaja/ kieltenopettaja (yksi henkilö, pääkoulu
Kuhaniemi) osa-aikaisesti.
• Kuhaniemen alueella varhaiskasvatusta on tarjolla vain perhepäivähoidon muodossa. Päiväkotipaikkoja
tarvitsevat ohjataan Vihtavuoren ja kirkonkylän alueen päiväkoteihin. Varhaiskasvatuksen paikkatilanne on
tällä hetkellä hälyttävän huono.

Kuhankosken alue
Kuhaniemen koulun oppilasennuste, tilanne tammikuu 2022
Oppilasennuste Kuhaniemi
1
2
2019-2020
15
7
2020-2021
10
15
2021-2022
16
9
2022-2023
11
16
2023-2024
14
11
2024-2025
10
14
2025-2026
9
10
2026-2027
8
9
2027-2028
10
8

3
11
7
15
9
16
11
14
10
9

4
10
12
8
15
9
16
11
14
10

5
10
9
12
8
15
9
16
11
14

6
8
10
11
12
8
15
9
16
11

Oppilaita
61
63
71
71
73
75
69
68
62

• Muuttoliikkeen vaikutus väestörekisteritietoihin 7 v aiemmin syntyneiden osalta vuosina 2017-2021 oli keskimäärin +31 %. Tämän
perusteella kouluun tulevan ikäluokan koko kunnassa laskee n. 60 oppilasta/vuosi, jos muuttoliike säilyy nykyisellä tasolla.

Kuhankosken alue
Koulukiinteistön kunto ja investointitarpeet
Laukaan kunnan tilapalvelu
tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen

Rakennusosien kunto
Merkittävimmät korjaustoimenpiteitä vaativat rakennusosat ovat rakennuksen
Ulkoseinät, ikkunat, märkätilat sekä piha-alueen pinnoitteet.

Kuhankosken alue

Talotekniikan kunto
Talotekniikan osalta lämmitysjärjestelmä ja viemäröinti vaatii uusimista.
Sähköjärjestelmä vaatii osittaista kunnostusta niin sisällä kuin ulkotiloissakin.

Kuhankosken alue

Alueen kaavoitustilanne
kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt
Kuhaniemi-Tarvaala ranta- ja kyläyleiskaava / Kanavareitin royk
- ohjaa yksittäisten rakennuspaikkojen toteuttamista
- rakentamattomia rakennuspaikkoja on alueella vielä runsaasti
→ toteuttaminen kiinni yksityisistä maanomistajista
- uusia asuinrakennuksia rakennettu koulualueelle vuoden 2015
jälkeen 55, joista 43 sijoittuu Lahnajärven asemakaava-alueelle

25.3.2022
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Keski-Laukaan yleiskaava (osa-alue III; ehdotus)
- Aluevaraus yleiskaava
- tavoitteena kirkonkylän ja Vihtavuoren taajamarakenteen yhdistäminen
- Kunnalla alueella merkittävä raakamaareservi

Kuhankosken asemakaava (luonnos)
- tavoitteena on kehittää suunnittelualuetta asumiseen
huomoiden alueelle sijoittuvan rakennuskannan
kulttuuriympäristöarvot
- asemakaavan saatua lainvoiman, kunta toteuttaa alueelle
kevyen liikenteen väylän ja yhdyskuntatekniikan →
tavoitteena, että vuosien 2024-2030 aikana luovutetaan 75
erillispientalon (AO/AP) rakennuspaikkaa
- eteläosan asemakaava vireille myöhemmin; arvioida
muodostuvan vielä 30-40 pientalotonttia.
→ Tämän johdosta Kuhaniemen alueen koulu- ja
varhaiskasvatustarve tulee kasvamaan tasaisesti pitkälle
2030 –luvulle asti.
- Vuosittain luovutettavien tonttien vaikutus voidaan
arvioida olevan vähintään n. 2 lasta/luovutettava tontti

kaavaehdotus

kaavaluonnos

Uuden koulurakennuksen sijaintivaihtoehdot:
a) Kuhaniemi

Kuh
b) Harhala

c) Kuhankoski
Harhala

Kuhankoski

Kuhankosken alue
Kuhaniemen ratkaisuvaihtoehdot
•

Nykyisen rakennuksen peruskorjaus?
• Tilat eivät riitä kattamaan sekä koulun että varhaiskasvatuksen tarpeita, vaatisi isompien oppilaiden siirtymistä esim. kirkonkylälle
• Vanhojen tilojen peruskorjauksen korjausaste?
• Uuden asuinalueen oppilaiden ja päiväkotilasten kulkeminen?

• Uusi päiväkoti/koulu nykyiselle tontille?
• Uuden asuinalueen oppilaiden ja päiväkotilasten kulkeminen?
• Mitkä luokka-asteet, voisiko tulevaisuudessa isoimmat oppilaat käydä kirkonkylällä?

• Uusi päiväkoti/koulu uuden asuinalueen lähelle, Harhala, Kuhankoski?
• Paras sijainti varhaiskasvatuksen järjestämiselle?
• Vanhan koulun lähialueelta kulkeminen?
• Mitkä luokka-asteet, voisiko tulevaisuudessa isoimmat oppilaat käydä kirkonkylällä?

• Mitä seuraavaksi?
• Palveluverkkotyöryhmä kokoontuu kyläillan jälkeen, mahdollisesti esitys hankesuunnittelun käynnistämisestä
• Hankesuunnittelussa tarkastellaan kaikki edellä olleet vaihtoehdot hyvine ja huonoine puolineen, huomioidaan kyläillan terveiset,
arvioidaan mitoitus, lasketaan kustannukset, ja valitaan lopuksi ratkaisuehdotus ja esitetään sen mukaista investointia
• Kunnanvaltuusto päättää investoinneista talousarviopäätöksen yhteydessä

Kuhankosken alue

Kuhankosken alue
Huoltajien ja kyläläisten puheenvuorot
• Mikä on kyläläisten käsitys kylän kehittymissuunnasta ja asukasmäärän kehityksestä?
• Mitä sellaista kylällä olisi, joka voisi olla valtti/mainos Laukaan kunnalle oikein harkituilla sijoituksilla ja
mitä ne sijoitukset olisivat?
• Näkemyksiä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksista
• Osallistujien ehdotukset ja kannanotot pyydetään lähettämään palveluverkkotyöryhmälle osoitettuina,
kunnan palautekanavan kautta.
• https://laukaa.trimblefeedback.com/eFeedback/fi/Project/2-Perusopetuksen%20palveluverkkoselvitys
• https://www.laukaa.fi/asukkaat/kasvatus-ja-opetus/opetuksen-ja-varhaiskasvatuksenpalvelut/perusopetuksen-palveluverkkoselvitys/#d1fa65d1

Pinta-ala:

Kiitos
Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 19 000 asukkaan
kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset
asumismahdollisuudet, toimivat palvelut,
korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.
014 267 5000

@LaukaanKunta

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

facebook.com/laukaankunta

825,45 km2

Rantaviivaa:

680 km

Asukasluku:
laukaa.fi

Laukaan kunta

18 823
Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa
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