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Liite 1.  

SELVITYS KOULUVERKON MUUTOKSESTA 

Nykyinen kouluverkko 

- Hetan yhtenäinen peruskoulu: 

Koulupiiri: alaluokat: Hetta, Vuontisjärvi, Leppäjärvi, Näkkälä, Muotkajärvi, Palojoensuu alaluokat, 

Peltovuoma luokat 3.-6. 

yläluokat : Hetta, Vuontisjärvi, Leppäjärvi, Näkkälä, Muotkajärvi, Palojoensuu, Karesuvanto, Kutta-

nen, Peltovuoma,  Nunnanen yläluokat 

- Kilpisjärven koulu: yhtenäinen peruskoulu luokat 0.-9. 

- Karesuvannon koulu: luokat 0.-6. 

- Peltovuoman koulu: luokat 0.-2. 

Koulurakennuksen kunto ja tilanne kouluverkon muutoksen jälkeen 

- Peltovuoman koulutilat on osittain remontoitu v. 2018 

- todettu ongelmia v. 2019 (mm. kellaritilat, lisärakennuksen katto) 

- Koulurakennuksen tiloja käytetään kylätoimintaan, yhdistystoimintaan, nuorisotoimintaan ja Re-

vontuliopiston toimintaan 

- koulurakennus myydään/luovutetaan vastikkeetta jakokunnalle, jolla on etuosto-oikeus rakennuk-

seen 

Pedagogiset seikat 

- oppilaiden sosiaalinen kehitys voi vaarantua sosiaalisen ikäryhmän ollessa pieni ja sosiaalisten kon-

taktien määrä kouluaikana vähäinen 

- lasten määrän ollessa pieni ryhmäytyminen eri oppiaineissa hankaloituu 

- ryhmätöitten tekeminen on mahdotonta pienessä luokassa, jos oppilaita on vain kaksi 

- liikuntatunneilla ei voida saavuttaa OPS:n mukaisia tavoitteita eri joukkuepeleissä 

- osallistuminen koulupäivän aikana tapahtuviin kulttuuritapahtumiin ja muihin tapahtumiin helpot-

tuu 

Sosiaaliset seikat: 

- hyvin pienissä kouluissa voi lapsella esiintyä syrjäytymisen kokemuksia sitä kautta, ettei lapselle 

löydy saman henkistä kaveripiiriä 

- oppilaiden sosiaalinen kehitys voi vaarantua sosiaalisen ikäryhmän ollessa pieni ja sosiaalisten kon-

taktien määrä kouluaikana vähäinen 

- verkostoituminen paranee saman ikäisten oppilaiden kanssa 

- koulun kerhoissa kulkeminen mahdollistuu 

- opettajien kollegiaalinen tuki paranee suuremmassa työyksikössä 

Taloudelliset ja muut resurssit: 

- suuremmassa yksikössä päästään parempaan tilatehokkuuteen neliömetriä kohden/oppilas kuin 

pienemmissä yksiköissä 

- henkilökunnan resursseja voidaan käyttää tehokkaammin useamman oppilaan hyväksi 

- erityisopetuksen resurssit paranevat, kun työaikaa ei käytetä liikkumiseen 
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- koulukuljetusten lisäkuljetukset mahdollisesti pienentyvät 

- kulttuuri- ym. tapahtumien kuljetuskustannukset voidaan käyttää mielekkäämpään toimintaan 

- ruokapalvelu ja siivouspalvelut voidaan järjestää taloudellisemmin 

- kiinteistöhuollon palveluja voidaan keskittää 

Lähikoulun osoittaminen 

- Oppilaiden uudeksi lähikouluksi tulee Hetan yhtenäinen peruskoulu 

Koulukuljetukset 

Koulukuljetukset sujuvat jo voimassa olevilla kuljetussopimusten mukaisilla kyydeillä 

Oppilashuoltopalvelut 

Oppilashuoltopalveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat välimatkojen lyhentyessä 

Seuraavat oppilashuoltopalvelut paranevat oppilaiden siirtyessä Hetan koulukeskukseen: 

- osa-aikainen erityisopetus ja oppilaiden testaukset erityisopettajan toimesta 

- koulukuraattorin palvelut saatavissa lähes päivittäin kouluaikana 

- kouluterveydenhoidon palvelut/ koululääkärin palvelut 

- psykologin palvelut 

- hammashoito 

- terveyskeskuspalvelut 

Oppilasennuste Peltovuoman koulu 

2019-20  6 opp. 
2020-21 9 opp. 
2021-22 8 opp. 
2022-23 8 opp. 
2023-24 5 opp. 
2024-25 3 opp. 
2025-26 3 opp. 

- tarkempi oppilasennuste liitteenä 

Henkilöstösuunnitelma 

Nykyinen tilanne:  

2 luokanopettajaa (saamenkielinen opetus 20 vuosiviikkotuntia ja suomenkielinen opetus 21 vuosiviikko-

tuntia) 

siivous- ja ruokalapalvelujen henkilö osa-aikaisesti Peltovuoman koulu ja päivähoito 

kiinteistönhoitaja osa-aikaisesti Peltovuoman koulu ja päivähoito 

 

Kouluverkon muutoksen jälkeen: 

- kevätlukukauden 2020 Peltovuomasta siirtyvät opettajat toimivat suomenkielisessä ja saamenkieli-

sessä opetuksessa Hetan koulukeskuksessa eli viranhoitopaikan muutos viranhaltijoille 

- virassa olevat opettajat siirtyvät määräaikaisten opettajien tilalle Enontekiön kunnan muihin kou-

luihin lukuvuoden 2020-2021 alusta 1.8.2020 alkaen eli viranhoitopaikan muutos viranhaltijoille 

- kiinteistöhuollon henkilöstöresurssit muuhun kiinteistöhuollon toimintaan 

- ruoka- ja siivouspalveluiden keskittäminen 


