
MUIDEN SUURTEN KAUPUNKIEN SIVISTYS-/OPETUSTOIMEN TUOTTAVUUSTOIMENPITEITÄ VUODEN 2015
TALOUSARVIOEHDOTUKSISSA

ESPOO

Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 7.5.2014, lausunto Espoon talouden tasapainotus- ja
tuottavuusohjelman toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä vuosina 2015-2020. Espoon opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta 23.9.2014, suomenkielisen opetuksen tulosyksikön talousarvioehdotus
vuodelle 2015.

Lautakunta toteaa, että tuottavuuden kehittämisessä painotetaan tehtäväalueita, joihin jo nyt, mutta
kasvavassa määrin lähivuosina kohdistuvat suuret menopaineet.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa toimenpidealueita ovat:

- kustannusvaikuttavien tuotantotapojen käyttäminen palvelujen järjestämisessä

- toiminnan ja palvelutuotannon kehittäminen

- palveluverkon käytön tehostaminen

- johtamisosaamisen vahvistaminen

- henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääminen

- toiminnan tehokkuuden lisääminen

Suomenkielisessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toimenpidealueita ovat:

- erityisen tuen oppilaiden opetuksen järjestäminen omassa koulussa, mikä vähentää
kuljetuskustannuksia

- koulujen oppilaskohtaisten oppimateriaalimäärärahojen vähentäminen perusopetuksessa

- hankintojen karsiminen ja niiden tekeminen sähköisellä tilausohjelmalla

- jakotuntien leikkaaminen kieli- ja kulttuuriryhmien pienryhmiltä

- kouluverkon tarkastelu ja tilojen tehokas käyttö

- iltapäivätoiminnan järjestäminen koulujen tiloissa (joistain vuokratiloista luopuminen)

- tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen halvempien ja pedagogiikkaa tukevien laitteiden avulla

- uuden opetussuunnitelman tuntijaon valmistelu nykyistä pienemmällä tuntimäärällä (arviolta
kahden vuosiviikkotunnin vähentäminen)

Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 (opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta 23.9.2014) on todettu, että annetussa kehyksessä pysymisen edellyttää
pakollisten menojen karsimista.



Perusopetuksen

- kehyksestä puuttuvat pääosin resurssit oppilasmäärän kasvuun ja osin uuden opiskeluhuoltolain
mukaisiin palveluihin. Opiskelijahuollossa oppilaiden/opiskelijoiden määrä yhtä
kuraattoria/psykologia kohti kasvaa.

- erityisluokkien jakotunnit poistetaan ja erityistä tukea järjestetään entistä useammin omassa
lähikoulussa kuljetuskustannuksien pienentämiseksi.

- iltapäivätoiminnan tarjontaa pienennetään.

- alkuperäiseen talousarvioehdotukseen sisältyi myös koulunkäyntiavustajaresurssien vähentäminen.

Lukion sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautumiseen tarkoitettua määrärahaa ja kehittämisrahaa
pienennetään.

Lisäksi Espoo säästää siirtämällä tieto- ja viestintätekniikan määrärahat ja siten päätäntävallan niiden
käytöstä koulu- ja oppilaitostasolle koulukohtaisiin budjetteihin, jolloin menoja voidaan kohdentaa
tarkoituksenmukaisemmin ja siten lautakunnan arvion mukaan säästää.

VANTAA

Vantaan opetuslautakunta käsitteli vuoden 2015 talousarvioesityksen kokouksessaan 15.9.2014.
Perusteluteksteissä on todettu, että talousarvioesityksessä on säästöinä huomioitu talouden
tasapainottamis- ja velkaohjelman tulosalueittaisten toimenpiteiden vaikutukset. Mahdollisia
säästötarpeita ja –kohteita ei ole kuitenkaan avattu.

TURKU

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta 10.9.2014, sivistystoimialan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja
vuosien 2015-2018 taloussuunnitelmaehdotus.

Perusopetuksessa oppilaskohtaisia kustannuksia vähennetään

- leikkaamalla koulujen määrärahoja (kohdistuu ensisijaisesti opetukseen)

- esiopetuksen siirroilla koulutilojen yhteyteen

- vähentämällä koulunkäyntiavustajia

- tiukentamalla koulukuljetusten kriteerejä

Lukiokoulutuksessa kustannuksia vähennetään

- lukioiden käyttömäärärahojen supistamisella

- urheiluakatemian menojen leikkauksella

- virkajärjestelyillä



- lakkauttamalla yksi lukio vuonna 2016

Ammatillisessa koulutuksessa

- vähennetään henkilöstömenoja mm. opetusryhmiä yhdistämällä

- säästetään materiaali- ja työvälinehankinnoissa sekä ostopalveluissa sekä

- säästetään vuokramenoissa joistain tiloista luopumalla ja muilla tilajärjestelyillä

TAMPERE

Tampereen lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 18.9.2014, lasten ja nuorten kasvun tukemisen
ydinprosessin vuosisuunnitelmaesitys 2015, johon sisältyvät perusopetuksen määrärahat. Tampereen
osaamis- ja elinkeinolautakunta 11.9.2014 osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin
vuosisuunnitelmaesitys 2015, johon sisältyvät lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen määrärahat.

Perusopetuksessa

- kasvatetaan syksystä 2015 perusopetuksen ryhmäkokoja arviolta 1,6 oppilaalla ja

- vähennetään iltapäivätoiminnan tarjontaa.

Lukiokoulutuksessa

- vähennetään kurssitarjontaa

- kasvatetaan opetusryhmiä

- yhdistetään lukioita sekä

- säästetään hallinnossa

Ammatillisessa koulutuksessa

- tarkistetaan palveluverkon tarkoituksenmukaisuutta sekä mitoitusta.

OULU

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.6.2014, sivistys- ja kulttuuriipalveluiden talousarvio 2015 ja
taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

Lautakunta toteaa, että esitys sisältää noin 20 miljoonan euron sopeutuksen, joka tarkoittaa
kokonaisbudjettiin suhteutettuna noin 5 % sopeutusta.

Sopeutus edellyttää rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia tulojen lisäämiseksi ja menokehityksen
hillitsemiseksi. Esitykseen sisältyy palveluverkkotyöhön sisältyviä toimenpiteitä.

Tavoitteena on vähentää henkilöstöä runsaat 4 %. Vähennykset tehdään eläke- ja muun poistuman kautta
sekä tilapäisessä työvoimassa. Lisäksi tarkastellaan erikseen hallinnollisen työn vähentämistä.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön työpanoksen vähentäminen toteutetaan subjektiivisen päivähoidon
oikeuden lakimuutoksen avulla.



Perusopetuksessa vähennetään opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Henkilöstövähennykset toteutetaan
opetusryhmien tarkastelulla sekä koulunkäynninohjauksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintatapojen
kehittämisen kautta.

Lukiokoulutuksessa henkilöstöä vähennetään tarkistamalla opetuksen määrää ja henkilöstöresurssia
kaikissa yksiköissä.

Lautakunta päätti , että vaadittavia sopeuttamistoimenpiteitä resursointitarpeineen tarkennetaan vuoden
2015 käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä huomioiden kasvavat palvelutarpeet, väestönkasvu ja
lainsäädännön uudet velvoitteet.

LAHTI

Sivistyslautakunta 3.9.2014, sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2015

Esityksessä on todettu, että tuottavuustoimien ja uusien toimintatapojen aikaansaaminen laajalla
rintamalla on ensiarvoisen tärkeää ja että mitattavat tuottavuustavoitteet edellyttävät myös palvelutason
laskua.

Tavoitteena on henkilöstömäärän vähentäminen toiminnan ja palveluverkon uudelleenjärjestelyillä
pääsääntöisesti eläköitymistä hyödyntäen.

Varhaiskasvatuksessa

- keskitetään ilta-, viikonloppu- ja vuorohoitoa ja vähennetään ryhmäperhepäivähoitoa

- lisätään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen avustajaresurssien yhteiskäyttöä

Perusopetuksessa

- uudistetaan kouluverkkoa (yhdistetään kouluja).

- kasvatetaan opetusryhmien kokoa keskimäärin kahdella oppilaalla. Samalla lopetetaan
opetusryhmien pienentämiseen kohdennetun valtionavustuksen käyttäminen syksystä 2015 alkaen,
jotta ryhmäkokojen kasvattaminen on mahdollista.

- tehdään säästöjä erityisen tuen opetusjärjestelyissä sekä koulunkäyntiavustajapalvelujen
mitoituksessa.

Lukiokoulutuksessa

- tuottavuutta lisätään yhdistämällä lukioita. Aiempina vuosina tuottavuuden lisäys on toteutettu
vähentämällä kurssitarjontaa.


