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ESPOON JA KAUNIASTEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYKSEN KANNANOTTO ESPOON
OPETUKSEN VUODEN 2018 BUDJETTIVALMISTELUUN
ONKO BUDJETTIVALMISTELUSTA TULLUT LEIKKAUSAUTOMAATTI - JÄIKÖ
SÄÄSTÖVAIHDE PÄÄLLE?
Kaupunginhallitus on julkaissut budjettiesityksensä vuodelle 2018. Suomenkieliseen opetukseen varattu

rahoitus on jälleen alimitoitettu arvioituihin todellisiin kuluihin nähden noin neljän miljoonan euron
verran. Konkretisoituna tämä tarkoittaisi esimerkiksi opetustuntien leikkausta kolmella prosentilla.
Yleissivistävän koulutuksen laatu koostuu kahdesta osiosta: laadukkaasta, tavoitteet saavuttavasta
opetuksesta ja opetusta tukevista rakenteista. Jälkimmäiseen sisältyvät mm. opetustilat, ruokahuolto sekä
oppilas- ja opiskelijahuolto. Opetuksen tason rakentavat ne opetusalan asiantuntijat, jotka päivittäin
kohtaavat oppilaat.
Taloudellinen tilanne on vaatinut säästöjä ja sopeutustoimia jo useita vuosia. Talouden tasapainottamis- ja
tuottavuusohjelman toteutus opetustoimessa on tarkoittanut sitä, että opetuksen osuus oppilaskohtaisesta
hinnasta on laskenut vuosi vuodelta. Oppilasmäärä on lisääntynyt vuosittain noin 800 oppilaalla, mutta
toiminnan lisärahoitus ei ole kasvanut vastaavasti. Oppilaskohtaisen hinnan lasku olisi ollut huomattavasti
suurempaa ilman tuntuvaa ulkopuolista rahoitusta mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tällä
rahoituksella on pystytty turvaamaan edes jonkinlainen kehittämistoiminta Espoon opetustoimessa,
esimerkiksi opettajien täydennyskoulutukset digitaaliseen työskentelyyn. Huomattavaa on, että esimerkiksi
kiinteistökulut ovat toteutuneet budjetissa vuosittain täysimääräisinä ja jatkuvasti nousevina, eikä niistä ole
koskaan leikattu. Espoossa on kuitenkin kyetty opetustoimen sisäisin toimin, kuten mm. koulukohtaisen
budjetoinnin, alueellisen oppilaaksiottomallin, oppilaskuljetusten kilpailutuksen sekä sisäisten kulujen
tarkemman seurannan kautta kohdistamaan säästöjen paine ensisijaisesti muualle kuin itse tärkeimpään eli
opetukseen. Valitettavasti samalla on kuitenkin jouduttu luopumaan myös valtaosasta ns. Espoo-tunneista
sekä erityisluokkien jakotunneista, jotka ovat omalta osaltaan olleet espoolaisen opetuksen tasaarvoisuuden laatutekijöitä.
Taloudellisten sopeuttamistoimien seurauksia oppilaiden tai opetushenkilöstön hyvinvointiin ei ole tarkasti
tutkittu. Tiedossa kuitenkin on, että viimeisten vuosien aikana lastensuojeluilmoitusten sekä oppilaiden
psyykkisen tuen tarvearvioinnin lähetteiden sekä hoitokontaktien määrät ovat kasvaneet useilla
kymmenillä prosenteilla. Espoossa toteutettava henkilöstön työhyvinvointikartoitus Kunta10 osoittaa
opettajien työuupumuksen ja työmäärän selkeän kasvun aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Erityisen
huolestuttavia lukuja ovat sairausperäisten poissaolojen määrän runsas kasvu.
Espoon talouden tunnusluvut sen sijaan näyttävät varsin hyviltä. Työttömyysaste laskee kiihtyvään tahtiin,
kunnallisverokertymä on liki 2,5 %:n kasvussa ja rahastojen tuotot ylittävät talousarvion 7,5 miljoonalla
eurolla. Näiden lisäksi KIKY-sopimuksen ja eläkeuudistuksen myötä henkilöstökulut ovat laskeneet 3,1 %
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Suhdannetilanteesta riippumatta näyttää siltä, että opetuksen leikkausautomaatti on pysyvä ilmiö. Espoon
ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistyksen mielestä on lähes kymmenen vuotta
kestäneiden leikkausten jälkeen vihdoin panostettava koulutukseen.
Lasten ja nuorten hyvän tulevaisuuden eväät rakennetaan yleissivistävässä koulutuksessa.
Näiden edellytysten takaaminen koko ikäluokkaa koskettavalla lisäpanostuksella tulisi olla
kaikkien toimijoiden yhteinen päämäärä.
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