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Mouhijärven alueen kouluverkon muutokset vailla perusteita

Sastamalassa suunnitellaan kouluverkkoon liittyviä muutoksia, jotka vaikuttavat vahvasti Mouhijärven alueen 
palveluihin. Suunnitelmissa on Mouhijärven yhteiskoulun 7.-9. -luokkien siirtyminen Sastamalan keskustassa 
sijaitsevaan Sylvään yläkouluun. Aiemmissa suunnitelmissa Häijään alakoulua kaavailtiin lakkautettavaksi, jolloin 
esikoulu ja 1.-4. -luokat siirtyisivät Mouhijärven yhteiskouluun.

MLL:n Mouhijärven yhdistyksen mukaan Mouhijärven alueen kouluverkon heikennykset ovat vailla perusteita. 
Mouhijärvelle on muuttanut ja odotetaan muuttavan paljon uusia ihmisiä, joista suuri osa on lapsiperheitä. Kyseessä 
on Sastamalan kaupungin strateginen kasvualue, johon tehdään parhaillaan merkittäviä investointeja. Palveluiden 
heikentäminen tarkoittaisi pahimmillaan sitä, että alueelle ei saada uusia asukkaita ja veronmaksajia, joita sinne nyt 
odotetaan.

MLL:n Mouhijärven yhdistys tähdentää, että kunnan peruspalveluiden on oltava yhdenvertaisesti kaikkien lasten ja 
lapsiperheiden saatavilla. Yhden yläkoulun malliin siirtyminen tekisi Mouhijärven alueen yläkoululaisten 
koulumatkoista ajallisesti merkittävän pitkiä, sillä oppilaita jouduttaisiin keräämään kyytiin hyvin laajalta alueelta. 
Mouhijärveltä on Vammalaan matkaa 20-40 km perheen asuinpaikasta riippuen. Häijään koulun lopettaminen 
puolestaan tarkoittaisi olennaista heikennystä esikoulun ja koulun saavutettavuuteen. Mouhijärven vetovoima 
perustuu tällä hetkellä vahvasti hyvien lähipalveluiden varaan, useat perheet ovat valinneet alueen asuinpaikakseen 
juurikin kouluverkon saavutettavuuden vuoksi. Säästöjä ja kustannuksia tulisi laskea huomioiden pitkän tähtäimen 
vaikutukset, kuten lasten ja perheiden hyvinvointi sekä kaupungin väkimäärän ja verotulojen kehitys. Kouluverkon 
heikennyksillä ei synny pitkän tähtäimen säästövaikutuksia. Mouhijärven yhteiskouluun suunnattujen investointien 
siirtäminen Sylvään kouluun tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ei ole linjassa kaupungin kasvualuestrategian kanssa.

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa myös kuntia. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti päätöksissä on 
ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Päätösten vaikutukset lapsiin tulee arvioida ennakolta. Lasten ja 
nuorten palveluiden leikkaukset vaikuttavat kielteisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin, joten lapsen edun mukaisesti 
leikkauksista tulee pidättäytyä niin pitkälle kuin mahdollista. Lasten ja nuorten palveluiden leikkaaminen on 
kuntatalouden näkökulmasta lyhytnäköistä, koska leikkaukset lisäävät kunnan tulevia kustannuksia. Kouluverkon 
muutoksia suunniteltaessa pitää ehdottomasti tehdä lapsivaikutusten arviointi: 
https://www.mll.fi/kumppaneille/kuntayhteistyo/lapsivaikutusten-arviointi/   .

MLL:n Mouhijärven yhdistyksen mukaan olisi tärkeää säilyttää yläkoulu Mouhijärven yhteiskoulussa sekä Häijään 
alakoulu. Koulupalveluiden hyvällä saavutettavuudella pystytään tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Oleellista 
on myös säilyttää alueen vetovoimaisuus ja siten saada Sastamalan kaupungin verotulojen negatiivista kehitystä 
jarrutettua. 
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