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Koulun menettäminen uhkaa vuoden 2010 kylää 

Vihti uhkaa lopettaa kyläläisten omistaman koulun perusteinaan räikeät laskuvirheet. 

 

Vihti aikoo lopettaa koulun, jonka omistaa kyläyhdistys ja jonka kyläläiset ovat pitkälti itse 

remontoineet. Vihtijärven kylä valittiin muun muassa tämän takia vuoden kyläksi koko 

valtakunnassa. On kyseenalaista saataisiinko lopettamisella edes säästöjä aikaiseksi, sillä 

palveluverkkoselvityksen laskelmat sisältävät räikeitä virheitä. 

Vihdin kunnanhallitus on 29.10.2014 hyväksynyt äänin 5-4 kunnanjohtajan ehdotuksen 

palveluverkon tiivistämisestä esitettäväksi kunnanvaltuustolle. Ehdotus koostuu viiden kyläkoulun 

sulkemisesta Vihtijärvellä, Oinasjoella, Vanjärvellä Jokikunnalla ja Tervalammella. Koulujen 

oppilaat on suunniteltu siirrettävän isompiin kouluihin jo syksyllä 2015. 

Erikoiseksi ehdotuksen tekee se, että opetus kyseisissä kouluissa on tehdyn 

palveluverkkoselvityksen mukaan kunnan edullisimmasta päästä, Vihtijärvellä oppilaskohtainen 

opetuskulu on itse asiassa kunnan halvin. Laskelmat säästöistä ovat puutteellisia ja opettajien 

palkoista saatavat säästöt kuluisivat Vihtijärven tapauksessa kokonaisuudessaan lisääntyneisiin 

kuljetuskustannuksiin. 

Koulun lopettaminen tappaisi aktiivisen kylän? 

Vihtijärven kyläyhdistys on aiemmin ostanut Vihdin kunnalta Vihtijärven koulurakennuksen ja 

korjannut sen homevauriot omarahoitteisesti ja suurelta osalta kyläläisten talkootyöllä. Näistä 

ponnisteluista Vihtijärvi palkittiinkin vuonna 2010 vuoden suomalaisena kylänä. Kyläyhdistyksellä 

on kymmenvuotinen vuokrasopimus koulurakennuksesta Vihdin kunnan kanssa. Tätä 

vuokrasopimusta on jäljellä vielä viisi vuotta. Vihtijärveläiset ovatkin täysin tyrmistyneitä siitä, 

kuinka kunta nyt aikoo tehdä tyhjäksi kyläläisten mittavat ponnistelut kylänsä kehittämiseksi. 

Kyläkoulun pelastaminen purkukuntoisesta homekoulusta toimivaksi lähikouluksi ja kylätaloksi ei 

ole ainoa vihtijärveläisten kehittämishanke. Menossa on Vihtijärven vesiosuuskunnan kehitystyö, 

sekä VITAL hanke jonka tavoitteina on mm. ELY-keskuksen ja kunnan välisen toiminnan 

helpottaminen ja parantaminen kyliin liittyvissä maakäytöllisissä asioissa. Hanketyöryhmässä on 
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edustajia ELY-keskuksesta, ympäristöministeriöstä ja Uudenmaan liitosta. Hankkeen yhtenä 

päämääränä on löytää ratkaisu säilyttää peruspalvelut rasittamatta kunnan taloutta. 

Kunnanhallituksen esitys lopettaa kyläkoulu vie maton alta koko kehittämisprojektilta.  

Linkki projektiin: http://www.vihtijarvi.fi/fi/kylayhdistys/hankkeet/vital  

Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy ehdotuksen, olisi se vakava isku Vihtijärven kylälle joka voisi 

johtaa koko kylän kuihtumiseen. Alueelle on muuttanut useita lapsiperheitä nimenomaan oman 

kyläkoulun perässä, asumaan luonnon keskelle lähellä metropolialueen työpaikkoja. Lapsiperheet 

ovat elinehtoja myös kylän yhdistyksille, kuten urheiluseura Vihtijärven Uhkalle ja Vihtijärven 

VPK:lle. 

 

Rikottu lupaus 

Vuonna 2009 kylällä juhlittiin kyläkoulun pelastamista ainakin kymmeneksi vuodeksi. 

Vuokrasopimus koulurakennuksesta katsottiin kylän ja kunnan yhteiseksi sopimukseksi jolla 

lähikoulu säilytetään ainakin sopimusajan. 

Kyläläiset ovat aktiivisesti ajaneet koulun lisäksi hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa 

kehitysprojekteja joiden vaikutus koituu koko kunnan hyväksi ja joiden oppeja voitaisiin soveltaa 

laajemminkin kuin pelkästään Vihdissä.  

Vihtijärvellä ihmetelläänkin onko tämä kunnan tapa palkita kuntalaisten aktiivisuus, yhteisten 

varojen säästäminen ja kunnan strategian mukainen kehitystyö? Ainakaan näillä toimenpiteillä on 

vaikeaa uskoa olevan kannustavaa vaikutusta jolla saataisiin aktivoitua kuntalaisia 

kehitysprojekteihin. 

Lapset maksajina 

Suurin kärsijä olisivat lapset. Vihtijärvi on laaja alue ja jo nyt osa lapsista joutuu istumaan 

koulukuljetuksissa huomattavan pitkiä aikoja. Jatkossa koulukuljetusten piirissä olisivat kaikki 51 

oppilasta. Koulukyytien järjestäminen 10 kilometrin päässä Vihtijärven keskustasta sijaitsevaan 

Haimoon kouluun tulisi olemaan paitsi erittäin kallista, myös ajankäytöllisesti vaikeaa. Osalle 

lapsista tämä tarkoittaisi todennäköisesti jopa sallitun 2,5 tunnin matka-aikojen ylittymistä. 

Vihtijärven ja Haimoon seudun tiet ovat pieniä ja kunnossapidon resurssit rajallisia. Koululaisia 

jouduttaisiin ajamaan tiukoin aikatauluin ja useilla takseilla joiden kiirehtiessä saattamaan lapset 

kouluun, tulisi lapsien riski joutua onnettomuuteen kasvamaan huomattavasti.  

Vihti järjesti koulujen vanhempainyhdistysten vaatimuksesta lapsivaikutusten arvioinnin 

esityksestä. Arvioinnissa esitettiin oppilaille kysymyksiä, jotka koottiin päättäjille tiedoksi. 

Kootuissa vastauksissa tulee esiin huoli esityksen haitallisista vaikutuksista, mutta varsinaista 

analyysiä tai arviota vaikutuksista ei ole tehty. Resurssipulaan vedoten on lapsivaikutusarvion teko 

siis jätetty puolitiehen. 
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Vastuu on nyt valtuustolla 

Vihdin kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen esitystä kokouksessaan 10.11.2014. 

Lopetusuhan alla olevien koulujen edustajat ovat toimittaneet päättäjille aktiivisesti 

kokemusperäistä tietoa ja korjauksia palveluverkkoselvityksessä esitettyihin, osin melko 

puutteellisiin laskelmiin. (ks. Liite, vetoomuksesta löytyy yhdistyksen tarkennuksia laskelmiin) 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättikin jo hylätä kunnanjohtaja Sami Miettisen ehdotuksen, 

mutta kunnanjohtaja vei asian silti kunnanhallituksen käsiteltäväksi.  

Kunnanhallituksen päätettyä niukasti viedä asian valtuustoon päätettäväksi onkin vanhemmilla nyt 

huoli siitä saavatko valtuutetut kaiken ja ennen kaikkea oikea tiedon päätöksen tekoa varten. On 

erittäin kyseenalaista saadaanko kouluja lopettamalla aikaiseksi minkäänlaisia säästöjä, mutta 

kylien kehitykselle tapahtuva haitallinen vaikutus on kiistaton. Päätös tulee myös olemaan 

lopullinen. Jos koulut lopetetaan, on erittäin epätodennäköistä että niitä ikinä enää avattaisiin 

uudelleen. 

Käytyjen keskusteluiden perusteella vaikuttaa siltä, että osa puolueista on politisoinut helpohkon 

laskuyhtälön, eikä päätöksessä enää ole niinkään kyse säästöistä tai kulukurista, vaan halusta 

näivettää Vihdin maaseutu metropolihuumassa. 

 

Taustaa: 

http://yle.fi/uutiset/kylakoulunsa_pelastanut_vihtijarvi_on_vuoden_uusmaalainen_kyla/5501098  

http://yle.fi/uutiset/vihtijarven_koulu_pelastui_talkoovoimin/5855215  

http://www.vihti.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vihti/embeds/22779_Palveluverkko_20

14v.pdf  

www.vihtijarvi.fi 

http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/?haku=Vihtij%C3%A4rvi  

 

Lisätietoja / haastatteluja aiheesta voi antaa vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen Olli Saira, 

puh: 0400 843577, e-mail: olli.saira@gmail.com  

 

LIITE:  Vihtijärven yhdistysten allekirjoittama vetoomus valtuutetuille 
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