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Syksy tulee olemaan vaikea Vantaan talous- ja velkaohjelman toimialakohtaisten budjettien 

osalta vuodelle 2014. Valtuusto on päättänyt että menokehykset saavat suurentua vain 1,5 % 

kaikilla toimialoilla. Kaupunginjohtaja tekee varsinaisen esityksensä lokakuussa ja se 

esitellään valtuustolle 14.10 

Valtuustossa taloussuunnitelmasta päätetään 18.11 

Toimialakohtaiset säästöt tehdään valtuuston päättämän TVO- ohjelman mukaisesti vuosille 

2014- 2016. 

Suurimmat toimialat ovat sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi.  

Sosteri ei nyt esitä palvelujen säästö- tai leikkauslistoja vaan aikoo toteuttaa jo tälle vuodelle 

tehtyjä rakenteellisia sopeutustoimia sekä sopeuttaa toimialan säästötavoitetta tuottavuuden 

kasvulla ja toiminta- ja palveluprosessien uudistamisella. Erityisesti tietojärjestelmän 

uudistamisessa ja sähköisten ratkaisujen käyttöönotossa. Toimialalla tarvitaan 

lisämäärärahaa toimeentulotukeen, vanhuspalvelulain uusiin velvoitteisiin, 

pitkäaikaisasunnottomuuden hoitoon, Kaunialan sairaalan ostoihin. 

Palvelurakenteen kehittämisohjelman tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen 

mahdollisimman pitkään. Yli 75 vuotiaiden määrä on lisääntynyt valtavasti. Tämä lisää 

tarvetta kotisairaanhoidon käyntien lisäämiseen eli henkilökuntaa on lisättävä. Vaarana on 

että kotona asuu jatkossa henkilöitä joiden turvallisuutta ei pystytä takaamaan kun 

ympärivuorokautista valvontaa ei ole. 

Laitoshoidon muutos tehostetuksi asumispalveluksi jatkuu. 

 Käytetyt palvelut maksaa asukas ja tarvittaessa kaupunki toimeentulo, - ja Kela 

asumistukiavustuksina. On katsottu että tämä on kaupungille edullisempaa kuin laitoshoito. 

Laitoshoidon paikkoja on jatkossa kuitenkin oltava riittävästi 

 

Opetustoimessa säästötarve on 1,4milj. euroa ensi vuodelle. Säästöjä joudutaan hakemaan 

perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta. 

Kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut kuuluvat toimialan piiriin. 

Varsinaiset päätökset säästöistä tehdään erikseen joko käyttösuunnitelman yhteydessä tai 

erillisinä päätöksinä. 

 

Perusopetuksen säästötavoite 2014- 2016 on n.5.000.000 euroa. Tarkoituksena on saada 

nimenomaan pysyviä vuotuisia säästöjä aikaan vuodesta 2017 lähtien. Tämän vuoksi on 

lähdetty tarkistamaan mahdollisuutta saada 2010 luvulla oppilaat mahtumaan jo olemassa 

oleviin kouluihin ja voiko joillain alueilla luopua koulutiloista. 

Opetushenkilökunnasta ei haluta säästää koska halutaan turvata opetuksen taso ja laatu myös 

jatkossa. 

Seuraavaksi suurin menoerä ovat vuokrat ja kunnossapitokulut siivouksen ja 

korjausrakentamisen takia.  

Tehdyt laskelmat perustuvat alueellisiin väestölaskelmiin ja oppilasennusteisiin. 

On päädytty esitykseen Hevoshaan koulun lakkauttamisesta 1.8.2016 asteittain siten että 2014 

ei kouluun enää oteta uusia 1 luokkalaisia vaan he sijoittuvat Hakunilanrinteen tai Itä- 

Hakkilan kouluihin. Sotungin ja Hakunilan kouluun sijoitetaan enemmän alempien luokkien 

oppilaita.  

Tuomelan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 asteettain niin että uusia 1 luokkalaisia ei oteta 

2014. 

Viertolan koulun paviljongista luopuminen 1.1.2014 alkaen, Kulomäen koulun paviljongeista 

luopuminen 1.8.2014 alkaen.  
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Päätökset vaikuttavat Vantaan kaikkien alueiden kouluihin ja koulujen tilojen käyttöastetta 

tehostetaan samansuuntaisesti. Vanhempien koululaisten koulupäivät voivat painottua 

enemmän iltapäiviin mutta kaikilla kello 8-16 väliseen aikaan. 

Alueilla on nyt käynnissä asukkaiden kuuleminen ja virkamiesten päätös asiasta 10.10. 

 Lautakunta tekee päätöksen 15.10 

 

Luonnollisesti vanhemmat ovat huolissaan monista asioista. Koulumatkojen pidentymisestä, 

nuorempien lasten aikaisemmasta siirtymisestä yläkouluihin, alueellisesta sosiaalisesta 

eriarvoistumisesta, ryhmäkokojen suurentumisesta. Tämä on ymmärrettävää ja vastauksia 

täytyy etsiä ja saada. 

On tärkeää selvittää miten esikoululaisten opetus hoidetaan alueella ja ovatko väestölaskelmat 

tosiaan realistisia.  

Hevoshaan osalta kyseessä on suhteellisen nuori koulu jossa on paljon myös harrastus, - ja 

liikuntatoimintaa. Kuinka nämä jatkossa järjestetään.  

 

Tarja Eklund 

kaupunginvaltuusto. 

 
   

 

 

  

 


