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ESPOON JA KAUNIAISTEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYKSEN KANNANOTTO 
VUODEN 2021 OPETUKSEN BUDJETTIIN 

 
 
Espoo-tarinan visiossa Espoo on ”vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa 
kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää, ja jossa espoolainen voi aidosti 
vaikuttaa”. Kaupunki on jälleen iCapital-kilpailun yhtenä finalistina. Hakemuksessaan Espoo 
väittää, että ”lasten ja nuorten osallisuuteen ja luovuuteen panostamalla ei vain huolehdita 
heidän mahdollisuuksistaan osallistua yhteiskuntaan nyt, vaan kasvatetaan myös uusi 
osallistuva ja luova sukupolvi, jolla on kyky ja motivaatio rakentaa kestävää tulevaisuutta”. 
Ekologisten tavoitteiden ohella Espoon kestävän kehityksen työssä korostetaan 
koulutukseen, oppimiseen ja nuoriin panostamista. Espoo kasvaa. Infraa rakennetaan 
lainarahalla. Laki velvoittaa kunnat tuottamaan asukkailleen tietyt peruspalvelut, joista 
merkittävimmin tulevaisuuteen vaikuttaa opetus.  
 
Taloudellinen tilanne on huolestuttava. Sitä se oli myös 1990-luvun laman aikaan. Tuolloin 
tilanne ratkaistiin leikkaamalla juustohöylämäisesti kaikista peruspalveluista. Ratkaisun 
vaikutuksia on tutkittu. Vuonna 1987 syntyneistä yli 20% on THL:n mukaan tarvinnut 
mielenterveyspalveluita. Vuodesta 1992 vuoteen 1999 alle 12-vuotiaiden lastenpsykiatrian 
hoitokertakäynnit lisääntyivät 61%. Erityisopetuksessa olevien oppilaiden määrä ja 
suhteellinen osuus kaikista oppilaista yli kaksinkertaistui aikavälillä 1995 - 2005.  
 
Mitä aiemmista päätöksistä olisi tärkeää ymmärtää? Ainakin se, että nyt tehtävät leikkaukset 
– joita kutsutaan usein virheellisesti säästöiksi – ovat useimmiten tulevaisuudessa 
moninkertaistuvia kuluja, jotka joudumme maksamaan korjaavien toimenpiteiden vaatimina 
lisämenoina. Nyt Espoo on tulevassa budjettiesityksessään valinnut keinokseen 
leikkaamisen. Perusopetuksen ja lukion oppilasmäärä kasvaa lähes tuhannella oppilaalla 
vuodessa.  Huolimatta tästä suuresta kasvusta henkilötyövuosista eli opetuksesta on 
tarkoitus leikata. Yhden laskelman mukaan tämä leikkaus tarkoittaisi samaa kuin 110 
opettajan vähentäminen. Oppivelvollisuuden laajentuessa toiselle asteelle Espoo ”vahvistaa” 
nuorten tulevaisuutta leikkaamalla lukio-opetuksesta. Tilakustannusten nousuun Espoolla 
sen sijaan on varaa ohjata ennätykselliset 11 prosenttia. 
  
Mikä siis olisi viisasta? Viisasta olisi turvata kasvatuksen ja opetuksen laatu – ei siis vain 
määrä – myös silloin, kun siitä tekisi mieli leikata.  Nämä ovat ne palvelut, jotka toimiessaan 
rakentavat lapsille ja nuorille oppimisen ilon lisäksi arjen hyvinvointia sekä uskoa omiin 
mahdollisuuksiinsa elää omannäköistään, rohkeaa elämää yhteiskunnan täysivaltaisina 
kansalaisina.  
 
Valinnoillanne nyt ette määritä vain opetuksen yhden vuoden budjettia, vaan päätöksien 
seuraukset näkyvät ja vaikuttavat jopa kymmeniä vuosia.  
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