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Väestörakenteen raju muutos on edessä Lopellakin 
  

Lopen koulurakenne on ollut 100 oppilaan ikäluokilla toimiva, taloudellinen ja tehokas. Meillä on 
ollut vuosittain noin 900 perusopetuksen oppilasta. Viime vuosina kuntaan on syntynyt noin 50 lasta 
tai vähemmän. Olemme pian tilanteessa, jossa peruskoululaisten määrä puolittuu, ja oppilaita on 
450-500. Montako koulurakennusta me heille tarvitsemme ja kuinka pieniä ryhmiä meillä on vara 
ylläpitää? Laskennallisesti tuleville ikäluokille tarvittaisiin vain kaksi ryhmää koko kunnassa, mikäli 
syntyvyys ja muuttovoitto eivät kasva nopeasti ja merkittävästi. Viisautta on nähdä tämä raju 
rakennemuutos ja reagoida siihen nopeasti. Asiaa olisi pitänyt valmistella jo vuosia sitten, ja tuoda se 
päätöksentekoon. Onneksi valtuustokauden viimeinen talousarvio asetti sitovan tavoitteen. Lopen 
kunnassa tehdään nyt suunnitelmat, joilla varaudutaan lasten määrän vähenemiseen ja palvelujen 
mitoittamiseen tämän mukaisesti. Asiasta päättää tuleva uusi valtuusto. 

Lopella ei tarvita kylien vastakkainasettelua, vaan lasten tasapuolista kohtelua ja yhteisen hyvän 
etsimistä tässä ikävässä tilanteessa. Emme ole ongelman kanssa yksin, sillä koko yhteiskunta potee 
vauvapulaa. Meidän on huolehdittava siitä, että palveluverkko kokonaisuudessaan pidetään 
kunnossa, jotta voimme hoitaa myös kasvavan ikäihmisten joukon, turvata heille riittävät palvelut ja 
hoivan. 

Keskittäminen ei ole kivaa, mutta onko se sittenkin tietyiltä osin järkevää, jotta voisimme turvata 
perusopetuksen laadun. Nyt olemme tilanteessa, jossa joidenkin oppilaiden opetukseen kuluu 
kunnan rahaa, siis meidän yhteistä rahaa, 12 000 e/ vuosi ja toisten oppilaiden koulutus maksaa vain 
6 000 e/vuosi. Raju kuluero syntyy pienimmillä kouluillamme, johtuen koulujen alhaisista 
oppilasmääristä. Tällaisella kulurakenteella emme pysy perusopetuksen kehityksessä mukana. Meillä 
ei nyt riitä varoja esimerkiksi taajamakoulujen ryhmäkokojen pienentämiseen, tehtäväkirjoihin, 
oppimateriaaleihin, älylaitteisiin ja digikirjoihin. Merkittävä osa kunnan tuloista muodostuu 
asukasmäärän perusteella saatavista valtionosuuksista. Mielestäni on tärkeää määrittää selvitystyön 
yhteydessä koulun olemassaololle oppilasraja, jotta jatkuvalta väännöltä ja kylien väliseltä 
kissanhännänvedolta vältytään. 

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli, jossa Loppikin on mukana, auttaa kuntia tekemään lasten 
arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja. Lopen kunnan 
koordinaatiotyöryhmän puheenjohtajana minulle on kirkastunut, ettei lasten hyvinvointi ole kiinni 
seinistä ja kiivaasti puolustetuista rakenteista, vaan kohtaamisista ja siitä arvokkaasta työstä, jota 
kunnassamme työskentelevät osaavat ammattilaiset lasten ja nuorten parissa tekevät päivittäin. 
Loppi, jossa pidetään huolta sekä vanhuksista että lapsista, on hyvä paikka asua ja elää! 
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