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Kasvatus- ja opetuslautakunta

Rahulan koulun neuvottelukunta

ALOITE
Olemme tehneet laskelmia Rahulan koulun kuluista. Viranhaltijoilta olemme saaneet lukuja kuluista ja tulos
on aika huima. Mikkelin kaupunki maksaa vuokraa Rahulan koulusta itselleen 112900€/vuosi, josta
ylläpitovuokraa on n. 25000€ ja loput n. 87000€ pääomavuokraa. Eli kaupunki laskuttaa siis opetustoimelta
rahaa kiinteistöistä ja siten opetustoimi on pakotettu lakkauttamaan kouluja, jotta vuokrakulut katoaisi. Siis
täydellinen silmänkääntötemppu saada näyttämään koulun kulut suurilta nostamalla sisäistä
pääomavuokraa. Todellisuus on kuitenkin siis se, että koulun saisi pyörimään vaikka täysin nollatuloksella.
(kts. Liite 1). Liitteen kululaskelmasta näkyy selvästi kuinka Rahulan koulu on todella edullinen yksikkö, eikä
viranhaltijoiden säästöväitteet pidä paikkaansa. Eräs teknisen lautakunnan jäsen kertoi, että tällä
ylimääräisellä vuokralla katetaan myös osittain hallinnollisia kuluja. Haluamme muistuttaa, että nämä kulut
eivät tule häviämään tai vähenemään, vaikka Rahulan koulu lakkautettaisiin.
Rahulan koulun kiinteistöjen tilavuokrista vain 22 % on todellisia kiinteistöihin kohdistuvia kuluja. Kulut
koostuvat lämmityksestä, taloussähköstä, vedestä ja kiinteistönhoidosta sekä pienistä vuosikorjauksista.
Satavuotiaasta terveestä ja kunnossa olevasta kiinteistöistä peritään pääomavuokrana 78 % laskennallisia
kuluja. Mikäli kiinteistöjä ei ole tarkoitus kokonaan peruskorjata tai rakentaa tilalle uutta vastaava
rakennusta, on pääomavuokra reilusti ylimitoitettu. Erityisesti koulut kärsivät, kun joutuvat toimimaan
kunnan tiloissa, jolloin ne näyttävät kalliilta yksiköiltä taselaskelmissa ison pääomavuokran vuoksi. Mikkelin
kaupunki siis siirtää n. 87700€ ”omasta taskustaan toiseen” pääomavuokran muodossa.
1.

Esitämme, että Rahulan koulu säilytetään nykyisessä muodossaan ja pääomavuokra korjataan
vastaamaan todellisuutta, jolloin kulurakenne on todellinen ja säästötarve pienenee.

2.

Aloitetaan Juvan kunnan kanssa aktiiviset neuvottelut.
Vaihtoehdot yhteistyöstä Juvan kunnan kanssa:
1. Juvan kunta siirtää oppilaat Kuosmalan koulusta Rahulan kouluun, jolloin Mikkeli saa valtiolta
kotikuntakorvauksen siirtyneistä oppilaista.
2. Rahulan koulu siirtyy Juvan kunnan omistukseen ja oppilaat siirtyvät Juvan kunnan oppilaiksi.
Aluehallintovirasto AVI on selvittänyt ministeriöistä, että tämä on mahdollista ja laillista.

MUITA HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA
Olemme olleet AVI:n aktiivisesti yhteydessä liittyen koulukyyteihin tilanteessa, missä kaikki Rahulan koulun
oppilaat siirtyisivät Sairilaan. Viranhaltijoiden esitys on, että koululaiset odottaisivat valvomatta
syöttöliikennettä. Me alueen vanhemmat emme tule hyväksymään tällaista toimintamallia, ja meillä on
oikeus AVI:n ohjeiden mukaisesti arvioida itse vanhempina lapsiemme turvallisuusnäkökohdat liittyen
koulukyytien odotuksiin ennen koulun alkua.
AVI: ”jos järjestelyt (kuljetusjärjestelyt) ovat omiaan aiheuttamaan lapsille turvallisuus- tai
hyvinvointiriskin selkeää kasvamista, ovat kaikki osapuolet velvollisia ryhtymään yhteistyössä
korjaaviin toimenpiteisiin”
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aamuisin syöttöliikenteen odotusta täytyy valvoa, joka lisää
kustannuksia. Toinen vaihtoehto on käyttää laajasti suoria taksikuljetuksia.
Nykykustannuksilla koulukyydit maksavat n. 80000€ ja koulun lakatessa kuljetusoppilaiden määrä
tuplaantuu, jolloin kustannuksetkin nousevat n. 200000 euroon vuodessa. Kuljetusmatkojen kasvu
aiheuttaa usean oppilaan kohdalla riskin 2,5 tunnin koulumatka-ajan ylittymisestä ja tätä joudutaan
estämään kalliilla taksikuljetuksilla.
Palveluverkkoselvityksessä viranhaltijoiden esittämä koulukyytien kustannusten n. 20% nousu on
aliarvioitu. Kuljetuskustannukset on laskettu virkamiesten toimittamien lukujen pohjalta.
Huomioon on otettava myös, että jos Rahulan koulu lakkautettaisiin, siirtyisi 20-30 lasta joka tapauksessa
Juvan puolelle Kuosmalan kouluun ja tämä tarkoittaa n. 155 000€:n kotikuntakorvauksen menetystä
Mikkelille. Mikkelille jäisi kuitenkin kulut jäljelle jäävien n. 30:n lapsen kuljetusjärjestelyistä. Oppilaiden
siirtymisestä Kuosmalan kouluun sekä kuljetusjärjestelyistä on olemassa jo suunnitelmia. Juvan kunnassa
on tulossa esitys syksyllä 2016 liittyen Rahulan koulun ostoon tai muuhun yhteistyöhön koulujen välillä.
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