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Veikars skola – kostnadseffektivitet genom kreativa lösningar 
 
 
För att stärka Korsholms framtida utveckling tillsatte Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm rf 
tillsammans med Föräldraföreningen Veikids rf och Östra Korsholms hem och skola, en arbetsgrupp av 
sakkunniga för att granska skol- och dagvårdsstrukturen i dess område, ur läroplanens, energins och den 
regionala utvecklingens synvinkel med kostnadseffektivitet som riktlinje. Arbetsgruppen har bjudit in 
föräldrar och bybor för att diskutera skolans och regionens framtid, samt anlitat sakkunniga i energifrågor, 
landskapsutveckling och lärmiljöer.  
 
Arbetsgruppens förslag baserar sig på följande dokument: 

 Slutrapporten från kommittén med uppdrag att se över skol- och dagvårdsstrukturen i Korsholm 
(Dnr BT 1007/2013) 

 Strategiska generalplanen för Korsholm 

 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 

 Etapplandskapsplan 1, Österbottens förbund 

 Pohjanmaan Ely-keskuksen aluetalouskatsaus 2014  

 Österbottens välfärdsstrategi 

 Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020  

 Landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet 2012–2015 

 Kommunförbundet: Kouluikkuna 

 Älvbyarnas Byaplan 
 
På grund av den korta tidsfristen, har arbetsgruppen inte hunnit granska daghemmets kostnadseffektivitet, 
morgon- och eftermiddagsvårdens kostnadseffektivitet eller effektiviseringen av vattenanvändningen eller 
minskningen av matsvinnet. 
 
Dessa kreativa alternativa förslag är arbetsgruppens svar på Korsholms kommuns mål ”Hållbar utveckling 
inom kommunekonomin” i den Strategiska generalplanen, genom en lokal insats. 
 
 
 
Samarbetshälsningar, 
 
Ann-Karoline Söderholm, arbetsgruppens kontaktperson 
E-post: ann-karoline.soderholm@netikka.fi 
Telefon: 050 3714993 eller 044 411 3283 
 
Älvbyarna i Östra Korsholm rf   
Föräldraföreningen Veikids rf  
Östra Korsholms hem och skola   
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Sammanfattning 
 
Skolnätverket och byarna är Korsholms främsta konkurrenskraft och en resurs att vara stolt över. För att 
kunna bevara konkurrenskraften föreslår vi kostnadseffektivisering av verksamheten, utnyttjande av 
områdesspecifika resurser och en långsiktig samhällelig utveckling. 
 

Veikars skola kan te sig dyr, när man endast ser på elevkostnaderna per år. När man granskar skolans 

utvecklingspotential och omgivande resurser, regionens struktur och utvecklingspotential och beräknar 

elevkostnaderna för en flytt till en nybyggd skola (baserat på faktiska siffror, Kommunförbundet), visar sig i 

Veikars en kostnadseffektiv och livskraftig skola i en framgångsrik region. Alla regioner är olika och därför 

kan inte samma schablon anpassas på alla områden. Resultatet av uträkningen visar att Veikars skola blir 

2 661 €/år billigare som aktiv skola, än en flyttning av eleverna till en potentiell nybyggd skola. Utöver 

kostnadseffektiviteten är Veikars skola essentiell för den lokala och regionala utvecklingen och kan därför 

inte anses stängningsduglig. En effektivisering av skolnätverket genom att se över arbetssätt, strukturer och 

energianvändning kan spara Korsholms kommun ytterligare 700 000 €/år, jämfört med dagens läge. 

 

Veikars skola är en viktig knutpunkt för eleverna i skolan och för det omgivande samhället. Veikars skola är 
kärnan för byarnas sociala och kulturella existens och för företagens ekonomiska existens. Skolbyggnaden 
är i klanderfritt skick och har låga driftskostnader. Skolans verksamhet är aktiv och skolan deltar i olika 
projekt, bl.a. EU-finansierat projekt om lärmiljöer. Skolan har varit med som pilotskola i utformningen av 
nya lärmiljöer som utvecklats i samband med den nya läroplanen. 
 

Den lokala utvecklingen i Veikars med omnejd karaktäriseras av företagsamhet och 12 % av invånarna är 

företagare. Företagen gynnas av närheten till Vasa, god infrastruktur, logistik samt av att området har egen 

skola och daghem, som sörjer för företagarfamiljens behov. Företagaren kan därmed kombinera både 

företagets och familjens behov. Detta kan även ses i områdets pendlingspotential och inflyttning: 

Österbottens NMT-central har i sin regionekonomiska analys 2014 konstaterat att befolkningstillväxten 

varit anmärkningsvärt stor i Merikartområdet med hänsyn till Vasaregionens allmänna befolkningstillväxt. 

Veikars är ett eftertraktat område för barnfamiljer. Inflyttningen karaktäriseras av nyblivna föräldrar eller 

familjer med små barn. Försäljningen av lediga egnahemshus är snabb. På området råder stor brist på både 

lediga egnahemshus (4–5r+k) och tomter. Bostadsområdet Trollskogen är i slutskedet av planeringen och 

kommer att tillföra eftertraktade tomter till Veikars. Vid en möjlig kommunsammanslagning med Vasa 

ändras Veikars skolas elevupptagningsområde fullständigt, liksom även närcentrum. Veikars skola blir 

närskola för hela Lillkyroområdets svenskspråkiga och tvåspråkiga elever. Vuxeninstitutets och 

föreningarnas aktiviteter är även en essentiell del av områdets styrka. Älvbyarna har blivit känt som ett 

driftigt och aktivt område, som producerar aktiviteter och populära evenemang för hela regionen 

(Älvtorget, Barnens lantbruksutställning, Må Bra-dagen, Älvbyarna runt). Ungefär hälften av besökarna till 

evenemangen kommer från Vasa.  

 

Inbesparingar i skolan kan uppnås genom energieffektivisering (utan större investeringar), genom att 
övergå till surfplattor och bärbara datorer i stället för stationära datorer samt minskning av utrymmen. 
Inkomster kan uppnås genom att utveckla måltidsservice, sponsorering, lägerskolor och övernattningar, 
samt genom hhyresinkomster av lägenheter och uthyrning av utrymmen med låg användningsprocent. På 
kommunnivå kan inbesparingar potentiellt uppnås genom att utveckla gemensam administration för skolor, 
delning av uppgifter för icke tillsatt tjänst i förvaltningen, utrymmesbuffert och samanvändning av 
specialutrymmen, värdesätta lärmiljöer, utreda kunskapsbank, se över elevupptagningsområden och främja 
medfostrare i skolor.   
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Bakgrund 
 

Älvbyarna och Veikars idag 
Till byarna i Östra Korsholm, även kallade Älvbyarna, hör Veikars, Anixor, Martois, Voitby, Staversby och 

Miekka. Dessutom hör gårdsgrupperna Båskas, Skatila och Torrvik till området. Byarna har en rik historia 

och byarna omnämns skriftligen i olika dokument så tidigt som på 1400-talet (Voitby redan på 1200-talet).  

I Älvbyarna bor ca 590 invånare varav 30 % är finskspråkiga. Hälften av invånarna är nyinflyttade, främst 

barnfamiljer. Till områdets styrkor kan räknas kulturlandskapet kring Kyro älv samt närservicen för 

barnfamiljer: skola och daghem. Veikars är ett eftertraktat område för barnfamiljer. Inflyttningen 

karaktäriseras av nyblivna föräldrar eller familjer med små barn och försäljningen av lediga egnahemshus är 

snabb. Bostadsområdet Trollskogen är i slutskedet av planeringen och kommer att tillföra eftertraktade 

tomter till Veikars. 

 

Ett karaktäristiskt drag för området är den starka entreprenörsandan: 12 % av invånarna är företagare 

(lant- och skogsbruksföretagare icke beaktade). Företagen är i huvudsak små eller medelstora. Flera av 

företagen är nationellt och även internationellt erkända. Ett annat karaktäristiskt drag för området är dess 

låga arbetslöshet. Arbetslösheten i området är 1 %, medan den i Korsholm är 6,1 % och i hela landet 13,7 %. 

Företagen gynnas av närheten till Vasa, god infrastruktur, logistik samt av att området har egen skola och 

daghem, som sörjer för företagarfamiljens behov. 

 

Älvbyarna har blivit känt som ett driftigt och aktivt område, som producerar aktiviteter och populära 

evenemang för hela regionen (Älvtorget, Barnens lantbruksutställning, Må Bra-dagen, Älvbyarna runt). 

Ungefär hälften av besökarna till evenemangen kommer från Vasa.  

 

 

 
 

Veikars skola idag 
Veikars skola är grundad år 1874 av Johan Erik Keto och är den första folkskolan i gamla Korsholm. Veikars 

skola är en viktig knutpunkt för eleverna i skolan och för det omgivande samhället. Veikars skola är kärnan 

för byarnas sociala och kulturella existens och för företagens ekonomiska existens. Skolbyggnaden är i 

klanderfritt skick och har låga driftskostnader. Skolans verksamhet är aktiv och skolan deltar i olika projekt, 

bl.a. EU-finansierat projekt om lärmiljöer. Skolan har varit med som pilotskola i utformningen av nya 

lärmiljöer som utvecklats i samband med den nya läroplanen.  I skolans verksamhet deltar förutom tre 
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lärare och assistenter, även timlärare och sakkunniga medfostrare. Elevernas individuella lärstigar och 

lärstilar stöds därmed optimalt, liksom deras sociala utveckling.  

 

Korsholms vision idag 
Korsholm är en kommun med erkänt hög livskvalitet, med flera utmärkelser (barnvänligaste kommunen 
2008, Finlands kvalitetskommun 1997, vald till Finlands bästa bostadsområde och årets byar)1. Det bästa 
med Korsholm är att du kan välja. Ett liv nära natur, hav och med mycket frisk luft. Här finns byggstenarna 
för ett gott liv: tätort, glesbygd, arbetsplatser, pendlingsmöjligheter och många olika trivselfaktorer. I 
Korsholm finns mycket på nära håll och det sociala kapitalet är värdefullt. Service och infrastruktur 
utvecklas hela tiden för att möta invånarnas behov. Våra boendemiljöer hör till de trivsammaste i landet. 
Ett liv i tätort eller i en landsbygdsidyll som andas lugn o ro2. Dagens unga drömmer om att bo på 
landsbygden, i en kommun som Korsholm. Korsholm kan erbjuda allt de önskar: naturnära boende, egen 
stor gård, egnahemshus och god service i närheten3. Landsbygdsmiljö lockar familjer när familjen växer, och 
naturen inpå knuten är ett plus. 
 

Småskolors pedagogik och betydelse 
I Korsholm finns allt du och din familj behöver: närliggande skolor och daghem, hälsovård och trygg 
boendemiljö4. Korsholms framgång beror på att kommunen strävar efter att erbjuda mångsidiga 
boendealternativ och framförallt värna om det goda livet och välfärden, för alla kommuninvånare. 
 
Mindre marginalisering. I Korsholm har man insett vikten av närskolor, små grupper och deras positiva 
betydelse för elevernas lärande. Forskningen ha visat att när gruppstorleken är högst 15 elever, klarar sig 
de elever som har lättare inlärningssvårigheter bra som en del av gruppen utan stämplingen att de är 
”problemelever”. Gruppstorleken är av speciellt stor betydelse i lägre grundskolan inom läskunskap, men 
även inom matematik och språk, och effekten sitter i till fortsatta studier5. Inlärningssvårigheter och 
skoltrivsel går hand i hand med marginaliseringen6. Varje ungdom som inte får studieplats efter 
grundskolan och inte hittar sin plats i arbetslivet kostar samhället 1,2 miljoner euro7. Det kan antas, att 
Korsholm genom sitt goda skolnätverk av småskolor och små grupper har sparat stora summor. 
 
Pedagogisk kvalitet och social kompetens. Korsholm har fördelen att ha många småskolor, som i 
undersökningar har ofta visat sig att vara pionjärer inom pedagogiken i Finland8. Den nya läroplanen 
understryker utnyttjandet av mångsidiga lärmiljöer, som stöder elevernas lärstilar och individuella 
preferenser för lärande9. I skolors små sammansatta klasser kan man lätt integrera mångsidiga lärmetoder 
för att främja barnens lärande och växande som individ10. Internationellt värderas sammansatta klasser 
högt för sin pedagogiska kvalitet11. Att stärka barns och ungdomars sociala färdigheter är en av de mest 
lönsamma investeringar som vårt samhälle kan göra, eftersom det skapar bättre förutsättningar för längre 
arbetskarriärer12. Sammansatta klasser specifika fördelar är att de stöder barnens sociala färdigheter 

                                                           
1 Strategiska generalplanen för Korsholm 
2 Informationsbladet om Korsholms kommun 
3 http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2014/09/23/tallaisesta-asumisesta-nuoret-unelmoivat/201412727/310 
4 www.korsholm.fi 
5 Hanna Nori: Keille yliopiston portit avautuvat – tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa. Turun 
yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 309. Turku 2011. 273 s. 
6 Docent Karin Linnanmäki, Åbo Akademi, Specialpedagogiken 
7 http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2011/04/18/nuori-putoaa-putkesta-lasku-12-miljoonaa/20115003/139 
8 Eira Korpinen (2010) Eläköön kyläkoulu! PS-kustannus. 
9 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 
10 Risto Kilpeläinen, 2010 
11 Kalaoja 2010, 271-273, 277 

http://www.avi.fi/web/avi/-/pienia-kouluja-ja-yhdysluokkia-tarvitaan-tulevaisuudessakin#.VNzxc00rjmI 
12 Maunu 2014, Kannasoja 2013 

http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2014/09/23/tallaisesta-asumisesta-nuoret-unelmoivat/201412727/310
http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2011/04/18/nuori-putoaa-putkesta-lasku-12-miljoonaa/20115003/139
http://www.avi.fi/web/avi/-/pienia-kouluja-ja-yhdysluokkia-tarvitaan-tulevaisuudessakin#.VNzxc00rjmI
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genom kollaborativt och modellärande13 och på detta sätt förebygger marginalisering14 . I småskolor 
integreras föräldrarna starkare till skolans vardag och samarbetet mellan hem och skola får en god grund15.  
 
Hälsofrämjande livsstil leder till lägre vårdkostnader. I Korsholm har man insett betydelsen av 
vardagsmotionen och korsholmare kan stoltsera med att tillsammans ha den bästa konditionen i Finland16. 
Grunden till en god hälsa och kondition läggs i barndomen, då barn lär sig att röra sig till fots eller på cykel 
till skolan17. Barn och unga som inte lär sig vikten av vardagsmotion kommer i framtiden att belasta vården 
och samhällets ekonomi18. En god grundkondition har stor betydelse för att dagens barn och ungdomar i 
framtiden ska hållas friska och klara av en lång arbetskarriär, vilket gagnar kommunens ekonomi i form av 
skatteinkomster och lägre tryck på vården. På samma sätt stöds kommunens ekonomi genom att främja 
arbetsföra och åldrande kommuninvånares hälsa och välmående genom kurser och gympor, som stöder 
både fysiskt och psykiskt välmående, på närliggande småskolor. Att främja barns och ungdomars och deras 
familjers välfärd är en investering i dag och även långt in i framtiden, eftersom de är framtidens arbetsföra 
befolkning och äldre19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
13 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 
14 http://www.avi.fi/web/avi/-/pienia-kouluja-ja-yhdysluokkia-tarvitaan-tulevaisuudessakin#.VNzxc00rjmI 
15 Taina Peltonen 2002 
16 THL 2013. 

http://yle.fi/urheilu/100_metria_liian_raskas_juoksumatka_osalle_suomalaisista__taalla_asuvat_parhaimmat_ja_huonoimmat/7815049 
17 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 
18

http://yle.fi/urheilu/varusmiespalveluksen_aloittavien_miesten_kestavyyskunto_huonoin_40_vuoteen__syylliset_loytyvat_90-luvulta/7815000 
19

 Österbottens välfärdsstrategi, s. 12 

http://www.avi.fi/web/avi/-/pienia-kouluja-ja-yhdysluokkia-tarvitaan-tulevaisuudessakin#.VNzxc00rjmI
http://yle.fi/urheilu/varusmiespalveluksen_aloittavien_miesten_kestavyyskunto_huonoin_40_vuoteen__syylliset_loytyvat_90-luvulta/7815000
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Kostnadseffektivitet genom effektivisering av driften 
 

Skolan och daghemmet är i ypperligt skick och inga större renoveringar, förutom byte av 
uppvärmningssystem (olja), behövs inom närmaste framtid. Det finns dock flera moment som kan 
effektiveras ur energisynvinkel. Driftskostnaderna för Veikars skola och daghem var totalt 61 000 €/år 2014, 
enligt bokslutet. Det bör beaktas att driftskostnaderna inkluderar även delvis de uthyrda lägenheterna, som 
inbringar 9 500 €/år hyresinkomster. En energieffektivisering av skolan, utan investeringar, sparar 9 000 
€/år. Genom att utföra samma energieffektivisering i Korsholms alla skolor kan man spara 150 000 €/år. 
 
En stor del av driftskostnaden är oljeuppvärmningen, som förbrukade 33 000 liter (kallare vintrar 40 000 
liter). Detta står för ungefär hälften av driftskostnaderna. Ett byte till flisuppvärmning eller berg- eller 
jordvärme skulle dra ner på driftskostnaderna ytterligare. Den inbesparade driftskostnaden kunde utnyttjas 
till byte av oljeuppvärmning till flis- eller berg/jordvärmeuppvärmning. Rumstemperaturen i utrymmen bör 
ses över, eftersom den överstiger rekommendationerna på 20–21 grader20. Vid 1 grads sänkning sparas 5 % 
i uppvärmningskostnader21.  
 
Ett byte till energieffektivare belysning sänker kostnader och aktiv släckning av lampor i oanvända 
utrymmen sänker kostnaderna ytterligare. Rörelsedetektorer skulle försäkra att lamporna är släckta när 
ingen befinner sig i utrymmet eller området. 
 
Åtgärder och beräkningar av inbesparingar: 
 
Beteendeförändring i skolan, dvs. undvika att ha på belysning, 
apparater etc. i onödan: 200–300 €/år 
Byte till LED-belysning: ca 700 €/år 
Effektivare användning av ventilation (uppskattning): 500–1000 €/år 
 
Sänkning av temperaturen med en grad: 
Besparing vid oljeuppvärmning: 2 000 €/år 
Besparing vid jordvärmeuppvärmning: 800 €/år 
Besparing vid flisuppvärmning: 300 €/år 
 
Sänkning av temperaturen med en grad dagtid och ytterligare 2 grader under nätter: 
Besparing vid oljeuppvärmning: 4 000 €/år 
Besparing vid jordvärmeuppvärmning: 1 700 €/år 
Besparing vid flisuppvärmning: 800 €/år 
 
Sänkning av temperaturen med en grad dagtid och ytterligare 2 grader under nätter och helger: 
Besparing vid oljeuppvärmning: 7 500 €/år 
Besparing vid jordvärmeuppvärmning: 3 000 €/år 
Besparing vid flisuppvärmning: 1 400 €/år 
 

 
Cirkulationen i värmesystemet leder till att inget kallvatten kan tappas ur kranen på morgnarna. Personalen 
är tvungen att tappa hett vatten varje morgon i 10 minuters tid (estimerat 15 liter/min, totalt 150 liter) för 
att få kallt vatten ur kranen. Uträknat på två fastigheter ger detta i estimerat medeltal 10 kWh förlust/dag 
och 1 000 kWh/år, förutom vattenförlusten. Genom att stänga cirkulationen till fastigheterna nattetid, 
helger och under lov, kunde dessa kWh sparas in.  
 
I denna effektivisering har vi inte ännu beaktat hur man kunde spara på vatten eller minska matsvinnet. 

  

                                                           
20

 Motiva, www.motiva.fi 
21

 Motiva, www.motiva.fi 
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Kostnadseffektivitet genom kreativa lösningar, inbesparingar och 

inkomster 
 
Surfplattor och bärbara datorer istället för stationära datorer 
Veikars skola har fiberanslutning och WLAN och en lägenhet i skolfastigheten är omändrad till 
datautrymme. Datautrymmets stationära datorer kan ersättas med bärbara datorer och surfplattor, vilket 
sparar el och utrymme. I Veikars skola kan datarummet ändras tillbaka till lägenhet och hyras ut genom att 
dörren stängs. Surfplattor möjliggör övergång till mångsidiga elektroniska läroböcker (jfr t.ex. Åbo) och 
bärbara datorer är bra vid programmering, praktiska datorfärdigheter (word, excel) och utnyttjandet av 
andra virtuella miljöer. 
Inbesparing: el, hyra, läromaterial 3 000 €/år 
Inkomster: hyresinkomster ca 4 500 €/år 
Investering: 10 surfplattor 3 000 €, 10 bärbara datorer 7 000 €, delvis via sponsorer 
 
Måltidsservice 
Köket i Veikars skola är i gott skick och har potential att producera ett större antal luncher med samma 
arbetsinsats och samma maskiner. I byarna finns flera pensionärer (65+) och äldre som kunde vara 
intresserade av att köpa lunch från skolan. Detta kunde möjligen utföras i samarbete med hemservicen och 
Veikars pensionärshem (jfr Övermalax). 
Inkomster: Varje såld måltid 7,50 €, 20 måltider/dag, 200 dagar i året = 30 000 €/år 
Investering: råmaterial till maten 4 000 €/år 
 
Uthyrning av utrymmen med låg användningsprocent 
Hälsovårdare och läkare kunde erbjudas andra utrymmen i skolan eller daghemmet, varvid den separata 
mottagningen kunde frigöras för uthyrning. Vid en eventuell indragning av Veikars hälsostation kan 
utrymmet likaså erbjudas åt företagare. 
Inkomster: Hyresinkomster ca 4 000 €/år 
 
Lägerskolor och övernattningar 
Området har stort potential för lantgårdslägerskolor, med betoning på företagsamhet (äppelodling, 
fårgårdar, biodling), hållbar utveckling och energi (vindkraftverk), vilka alla är centrala teman i läroplanen. 
Skolans gymnastiksal kunde utnyttjas som övernattningsställe med dusch- och wc-möjligheter. 
Stafettkarnevalen kommer att kräva övernattningsmöjligheter för deltagande skolor. Uthyrningen av 
gymnastiksalen skulle tillföra inkomster åt kommunen. 
Inkomster: Övernattningsinkomster 10 €/natt, 4 nätter, 30 personer = 1 200 €/lägerskola/klass. Fem 
lägerskolor eller klasser ger 6 000 €/år. 
 
Hem och skola. Östra Korsholms hem och skola sponsorerar simhallsbesök, teaterbesök, skolmaterial och 
underhåll av rink. 
Föreningar deltar i underhåll av sportplan, vandringsleder och skidspår. 
Älvbyarnas kursgård. Älvbyarnas kursgård är ett koncept som lanseras hösten 2015. Kursgården kommer 
att erbjuda kvalitativa och aktuella föreläsningar och kurser. Kurserna och evenemangen kommer att rikta 
in sig på ekologi, hälsa och välmående, vilket är Älvbyarnas profil. Samarbete inleds med Slow food och 
andra föreningar. En del av intäkterna kommer att användas för att stöda skolverksamheten. 
Företag. För tillfället finns det över 30 aktiva företagare i Veikarsområdet. Företagarna kommer att 
involveras i att stöda skolverksamheten i Veikars, eftersom en fungerande skola i Veikars är betydande för 
deras verksamhet i området.  
Inkomster: ca 5 000 €/år 
 
Föräldraföreningen Veikids rf ordnar privat morgon- och eftermiddagsverksamhet i Veikars. Föreningen får 
stöd av kommunen.  Ekonomiplaneraren Annikki Ujanen var på semester vid tidpunkten för uträkningen av 
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denna punkt, varför arbetsgruppen inte kunde estimera kostnadseffektiviteten för morgon- och 
eftermiddagsverksamheten. 
 

Sammanfattning av kreativa förslag 
 

Tabell 2. Kostnadseffektiviteten genom kreativa förslag 

  Inbesparingar Inkomster 

Minskning av skolutrymmen etc. 3 000 
 Energieffektivisering 9 000 
 Ökade hyresinkomster  18 000 

Lunchservice 
 

26 000 

Lägerskolor etc. 
 

6 000 

Sponsorering 
 

5 000 

Totalt 12 000 €/år 55 000 €/år 

I tabellen har en kostnadssänkning i driften genom byte av uppvärmningssystem inte beaktats.  
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Kostnadseffektivitet genom kreativa lösningar på områdes- och 

kommunnivå 
 

Följande förslag på kostnadseffektivitet är baserat på praktiker från Korsholm, andra kommuner i Finland 
samt läroplanen 2014. Observera att estimeringen är grov och baserad på antagna scenarion. Möjliga 
förslag ska utvärderas och genomföras i samråd med Lärarförbundet.   
 

Gemensam administration för skolor 
Gemensam administration för skolor inom samma område. Inbesparing på 20 000 €/år (jfr Laihela22 och 
Åbo). (Grov estimering) 
 
Delning av uppgifter för icke tillsatt tjänst i förvaltningen 
Administrationen på två skolor delar uppgifterna för en icke tillsatt tjänst i förvaltningen. Inbesparing på 
30 000 € netto/år (+ sociala kostnader och andra avgifter) genom delning av uppgifterna för en icke tillsatt 
tjänsteman i förvaltningen, t.ex. rektorn jobbar deltid på skola och deltid inom förvaltningen (jfr Vasa). 
(Grov estimering) 
 
Utrymmesbuffert och samanvändning av specialutrymmen 

Skolor inom samma område delar på utrymmen. Utrymmesbufferten möjliggör samanvändning av 
specialutrymmen (t.ex. slöjdsal) och kan utnyttjas när det är behov av extra utrymme i en av områdets 
skolor. En klass kan tillfälligt flyttas till en annan skola (t.ex. vid stort elevantal eller vid renovering).  
Inbesparing investeringskostnader i nya utrymmen i utebliven investering i en tillbyggnad (450 000€, 
estimering enligt budget 2013 för tillbyggnad i Kuni-Vassor) 
 
Lärmiljöer 
Läroplanen understryker vikten av utnyttja elevernas vardag, naturen och det omgivande samhällets 
resurser i undervisningen (jfr avsnitt för lärmiljöer, omgivningsära och samhällslära). Till byskolors resurser 
hör en mångsidig naturmiljö på gångavstånd, och i Veikarsområdet är även olika företagsbranscher 
representerade samt vattenmiljö. Visionen med lärcentra karaktäriseras av tätortsmiljö med främst parker, 
ensidig natur och litet artantal. Detta är ett möjligt scenario på långsikt, ifall folkmängdsökningen i 
centralområden är enligt Strategiska generalplanen. I centralskolor innebär utnyttjandet av speciellt 
mångsidiga naturområden en förflyttning med taxi eller buss, för att nå lärmiljöerna i t.ex. skogen. 
Förflyttning med taxi eller buss innebär en kostnad på 100 – 250 €/per gång. En skola 15 – 20 klasser 
(Kvevlax skola i alternativ 3, med 283 elever), kommer det att kosta 2 625 – 3 500 €/år (medelpris 175 
€/gång), ifall varje klass har möjlighet en gång i året lära i en lärmiljö, som inte kännetecknas av 
tätortsmiljö. Att lära i en lärmiljö utanför tätortsmiljön innebär en estimerad kostnad på 7 875 – 10 500 
€/år. Småskolor karaktäriseras av en aktiv Hem och skola-förening, som står en stor del av 
transportkostnader till lärmiljöer utanför skolan. Hem och skola-föreningen i ett lärcentrum kan inte antas 
talkoarbeta för att sponsorera verksamheten på samma sätt som i en småskola, varmed kostnaden faller på 
kommunen.  Småskolors möjlighet till en aktiv Hem och skola-förening samt närheten till mångsidiga 
kvalitativa lärmiljöer kan antas ge en inbesparing på transporter till lärmiljöer (10 000 €/år, grov 
estimering), samt stärker den pedagogiska kvaliteten. 
 
Kunskapsbank 
Nya läroplanen medför att nya teman, som programmering, ska behandlas i grundskolan. Programmering 
ska tas upp redan i årskurs ett, men temat kan för flera lärare vara obekant. Fjärruppkoppling möjliggör att 
en lärare kunnig i temat kan hålla en gemensam lektion med en lärare, som inte är insatt i temat, och är i 
en annan skola.  Den förre kan stå för teorin, medan den senare fungerar som praktisk hjälp för eleverna. 
Detta stärker pedagogiken och minskar trycket på att anställa timlärare i temat. Samma kunde möjligen 

                                                           
22

 http://www.kyronmaa-lehti.fi/etusivu/409528.html 
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även prövas i andra teoretiska ämnen, som MoFi-finska. Detta ger en möjlig inbesparing på timlöner 
(20 000 €/år, grov estimering) och stärker den pedagogiska kvaliteten. Kräver möjligen en investering vid 
installering av ett fjärruppkopplingssystem (Skype, gratis) eller licens (Lync, inköpt). 
 
Elevupptagningsområden 
Elevupptagningsområdet styr antalet elever i närskolan. Beslutet att förminska Veikars skolas 
elevupptagningsområde med Vallvikområdet, har lett till att antalet elever i Veikars skola har minskat. Kuni-
Vassor skolan igen är överfull. En långsiktig planering av elevupptagningsområden är kostnadseffektiv. 
Inbesparing i utebliven investering av nya tillbyggnader och fastigheter, genom att se över 
elevupptagningsområden. (450 000 €, estimering enligt budget 2013 för tillbyggnad i Kuni-Vassor) 
 
Medfostrare 
 Skolassistenter och skolgångsbiträden är viktiga för den pedagogiska kvaliteten och den individuella 
lärprocessen. I byarna och tätorterna finns outnyttjat potential av sakkunniga pensionärer, som gärna 
ställer upp och stöder elevernas lärande och individuella sociala utveckling genom åldersöverskridande 
samarbete som medfostrare. Detta stöder skolornas verksamhet samt minskar på kostnaderna, när de 
genom sitt kunnande och sin insats möjligen kan minska på antalet skolassistenter. I Veikars skola finns två 
medfostrare, som är pensionerade lärare. De tillför skolans verksamhet sitt kunnande, fler vuxenkontakter, 
stöder elevernas individuella lärprocesser och på så vis lärarens arbete. Inbesparing genom samarbete med 
medfostrare (20 000 €/år, grov estimering, estimerad enligt  SROI-metoden). 
 

Sammanfattning av kreativa förslag 
 

Tabell 3. Inbesparingsförslag på kommunnivå 

  Inbesparingar 

Verksamhetsutveckling 
Energieffektivisering 

100 000 
150 000 

Utrymmessamarbete  450 000 

  

Totalt 700 000 €/år 

 

En effektivisering av skolnätverket genom att se över arbetssätt, strukturer och energianvändning kan spara 

ytterligare 700 000 €/år jämfört med dagens läge. 

 

Inbesparingarna är högst spekulativa, eftersom arbetsgruppen inte haft faktiska beräkningar att utgå från 

och förslagens lämplighet för skolnätverket i Korsholm är outrett. Genom att överlägga med kommunerana, 

var dylika förslag genomförts, kunde ett bättre scenario estimeras. Eftersom arbetsgruppen endast hade en 

kort tidsfrist att sammanställa detta arbete, har dessa förslag endast genomgåtts ytligt, varför 

arbetsgruppen och de undertecknade föreningarna ger över ansvaret till Korsholms kommun för att 

estimera förslagens faktiska potential och kostnadseffektivitet. 
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Potentiell lokal och regional utveckling att beakta vid utvecklingen av 

skol- och dagvårdsstrukturen  
 
Små och medelstora företag. Den lokala utvecklingen i Veikars med omnejd karaktäriseras av 
företagsamhet och 12 % av invånarna är företagare. Företagen gynnas av närheten till Vasa, god 
infrastruktur, logistik samt av att området har egen skola och daghem, som sörjer för företagarfamiljens 
behov. Företagaren kan därmed kombinera både företagets och familjens behov.  
 
 
Pendlingspotential och inflyttning. Området har stor utvecklingspotential. I Lillkyro har man tidigt insett 
vikten av närheten till arbetsplatserna i Vasa-Runsorregionen och satsat på utvecklingen av Merikart, 
Veikars närmaste tätort. Merikart är ett sekundärcentrum för centrumfunktioner enligt Landskapsetapplan 
1 från 201223, och kommer därför att vara ett område som Vasa satsar på. Österbottens NMT-central har i 
sin regionekonomiska analys 2014 konstaterat att befolkningstillväxten varit anmärkningsvärt stor i 
Merikartområdet med hänsyn till Vasaregionens allmänna befolkningstillväxt24. I Merikart finns idag ett 
finskspråkigt lågstadium med över 100 elever samt mångsidig service. 
 

 
 

Merikart är Veikars närmaste tätort och befinner sig 3 km från Veikars. Invånarna i Merikart har 19 km till 
Vasa centrum, medan Veikars har 16 km, vilket enligt uträknad arbetsväg höjer Veikars potential som 
pendelort för dem som arbetar i Vasa och Runsor när det nya planområdet i Veikars blir klart. 
Befolkningsökningen i Merikart och Lillkyro kan även ses i den ökade trafikmängden på Lillkyrovägen, som 
är belägen invid Veikars. Trafikmängden på Lillkyrovägen (mt 717) varierade år 2014 på avsnittet Merikart–
Veikars–Martois mellan 2 636 och 3 053 bilar/dygn25, vilket motsvarar trafikmängden på riksväg 8 söderut 
från Vasa. 
 
Bostadsområdet Trollskogen. Veikars är ett eftertraktat område för barnfamiljer. Inflyttningen 
karaktäriseras av nyblivna föräldrar eller familjer med små barn. Försäljningen av lediga egnahemshus är 

                                                           
23

 http://www.obotnia.fi/omradesplanering/landskapsplanlaggning/etapplan-1/ 
24 POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN ALUETALOUSKATSAUS 2014.  

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/6942298/Aluetalouskatsaus+2014.pdf/2076cf74-6d0b-477d-a0ef-8ac0d5d957e3 
25

http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/aineistopalvelut/tilastot/tietilastot/liikennemaarakartat/Liikenn
em%E4%E4r%E4kartta_10_1_1_2014_KVL.pdf 
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snabb. På området råder stor brist på både lediga egnahemshus (4–5r+k) och tomter. Bostadsområdet 
Trollskogen är i slutskedet av planeringen och kommer att tillföra eftertraktade tomter till Veikars. I 
Trollskogen planeras 30–33 egnahemshustomter och 4–5 radhustomter, vilket betyder ungefär 20 
lägenheter. Ifall vi estimerar att 90 % av tomterna byggs, och det i 90 % av egnahemshusen och 
lägenheterna föds 1,8 barn (Statistikcentralen, födslar/kvinna, 2013) per lägenhet eller egnahemshus, 
kommer området att tillföra i medeltal 73 barn i området. Dessa barn skulle gagnas av närservice i Veikars 
och sänka den elevspecifika kostnaden i skolan. Detta ger potentiella inkomster på ca 400 000 €/år i 
kommunalskatt (uträknat enligt medelkommunalskatten 4 804 €/skattebetalare 2013). 
 
Den Strategiska generalplanen i Korsholm konstaterar följande (från sidan 79 och framåt): 
Genom att göra byarnas bostadsutbud mångsidigare kan man främja särskilt de åldrandes, unga 
barnfamiljers och studerandes mångsidiga boendemöjligheter i byarna. Byggandet styrs till närheten av 
skolor, vilket tryggar skolornas bevarande. Det nya bostadsbyggandet ska stöda existerande service och 
byarnas och centras attraktionskraft och kvalitet ska förstärkas. Byarna och centra utvecklas till ett 
sammanhängande område med service och smidighet i vardagen ska vara en kvalitetsfaktor. Dagliga 
tjänster hålls kvar och de ska bli mångsidigare. By- och tätortsmiljöer ska vara attraktiva och kulturella. 
 
Kommunsammanslagning och samarbete mellan centra. Vid en möjlig kommunsammanslagning med Vasa 
ändras Veikars skolas elevupptagningsområde fullständigt liksom även närcentrum. Veikars skola blir 
närskola för hela Lillkyroområdets svenskspråkiga och tvåspråkiga elever. För tillfället är deras närskola 
Haga skola i Gamla Vasa. Merikart blir Veikars närmaste tätort, sekundärcentrum för centrumfunktioner 
och därmed är en gemensam utveckling att föredra. Veikars kan bidra Merikart med nya bostadsområden 
och en svenskspråkig skola och daghem, och Merikart kan bidra Veikars med ett finskspråkigt daghem och 
skola samt annan närservice. 
 
Vuxeninstiutet. Vuxeninstitutet ordnar både gympa och andra kurser på kvällarna i Veikars skola. Motion 
och kultur som erbjuds i byarna är en viktig del av Vuxeninstitutets verksamhet. Kurserna är även viktiga för 
invånarna, eftersom kurserna möjliggör en låg tröskel för att delta och att höja konditionen. Kurserna 
stärker även det sociala kapitalet och erbjuder invånarna en möjlighet att umgås kring ett gemensamt 
tema. En god kondition och ett socialt aktivt liv kan antas på längre sikt hålla vårdkostnaderna låga.  
 
Föreningarna. Föreningarna i Älvbyarna är aktiva och det sociala kapitalet är högt. Detta kan ses i 
Älvbyarnas aktiviteter och evenemang (Älvtorget, Barnens lantbruksutställning, Må Bra-dagen, Älvbyarna 
runt), som är populära och vida kända. En stor dela av deltagarna i evenemangen är från Vasa och andra 
regioner. Föreningsaktiva är till en stor del unga eller medelålders och med barn i Veikars skola, eller med 
barn som nyss gått i skolan. Veikars skola är därför betydande för föreningsverksamhetens aktiva framtid.  
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Kostnadseffekter av skolstängning 
En stängning av skolan skulle endast innebära ca 20 % inbesparing i driftskostnader (12 200 €/år), eftersom 

lägenheter och daghem hör till samma uppvärmningssystem och en grundvärme bör upprätthållas i 

fastigheten. Kommunen estimerar en inkomst på 70 000 € vid försäljningen av fastigheten, inkluderat 

lägenheterna. Detta minskar direkta hyresinkomsterna till kommunen (14 000 €/3 lägenheter/år), eftersom 

lägenheterna skulle säljas på samma gång som skolfastigheten. Detta skulle medföra en årlig förlust redan 

efter fem år. Skolan är i mycket gott skick, men intresset för försäljning kan anses lågt, eftersom skolan ser 

ut som en typisk skola, och inte en idyllisk lantlig fastighet (jfr Söderuddens skola). Gårdskarlens och 

städerskans arbetsinsatser kan antas kvarstå på uteområdet och vid daghemmet.  

 

Elevpriset på 8 201 €/år i Solf (2013) är nära medelelevpriset på 8 356 €/år för en kommun av Korsholms 

storlek enligt Kommunförbundet. Solf skolas kostnader kan även anses som en bra jämförelsegrund, 

eftersom eleverna enligt Skolstrukturrapporten kommer att flyttas till en ny stor skolbyggnad, vilket Solf 

skola kan anses representera. Med dessa jämförelsegrunder kommer undervisningskostnaderna att sjunka 

vid större gruppstorlek och heterogen lärarkår med 76 172 €/år. Måltidskostnaderna kommer att sjunka 

med 15 295 €/år. Skolskjutskostnaderna kommer att öka med 34 044 €/år, eftersom elever i åk 1–6 har ett 

varierande antal veckotimmar, och kan inte transporteras med samma taxi/buss. 

 

 

 

Tabell 1. Kostnadseffektiviteten ifall Veikars skola stängs och eleverna flyttas till en ny skola (bokslut 2013) 

  
Kostnad Veikars skola 
(34 elever) Elevpris/år Solf* 

Kostnad i ny skola 
(34 elever) Skillnad € 

Hyra 70 214 2 130 72 420 -2 206 

Städerska 23 810 432 14 688 9 122 

Skolskjuts** 19 793 1 583,44 53 836,96 -34 044 

Undervisning 212 240 4002 136 068 76 172 

Måltider 38 638 3,45 23 342,7 15 295 

Totalt 364 695 €/år 
 

300 355 €/år 64 339 €/år 

*Uträknat med elevkostnader enligt kostnaderna för Solf skola (bokslut 2013), eftersom det kommer att vara 
frågan om en ny stor skolbyggnad som eleverna flyttas till vid stängning av Veikars skola. Elevkostnaden 8 201 
€/år i Solf (2013) är nära uträkningarna för medelelevkostnaden på 8 356 €/år för en kommun av Korsholms 
storlek enligt Kommunförbundet. 

**Skolskjutspris enligt Veikars  
    

Kommunen skulle vinna 64 339 €/år, ifall Veikars skola skulle stängas (Tabell 1). Genom att dra nytta av 

kreativa lösningar, som inte kräver investeringar, visar det sig att Veikars skola lätt kan öka sina inkomster 

och inbesparingar (Tabell 2) genom bl.a. samarbete med lokala aktiva företagare.  

 

Vid införandet av kreativa lösningar blir faktiska och potentiella direkta inkomster (55 000 €/år) och 

inbesparingar (12 000 €/år) totalt 67 000 €/år. Resultaträkningen visar att Veikars skola blir 2 661 €/år 

billigare för kommunen än en flyttning av eleverna till en nybyggd skola. Veikars skola är essentiell för den 

lokala och regionala utvecklingen, varför skolans kostnadseffektivitet kommer att stärkas redan inom en 

nära framtid, när bostadsområdet Trollskogen blir klart och Vasas planer om en kvalitetskorridor utvecklas 

vidare. 
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Företagen och företagsutvecklingen i området skulle påverkas negativt av skolstängningen, eftersom flera 

av företagarna har små barn. Företagarna har etablerat sin verksamhet i området av den orsaken att de kan 

kombinera sin verksamhet med en god uppväxt för sina barn. En skolstängning skulle leda till att områdets 

företagsamhet sjunker och företagarna söker sig till områden där deras kriterier uppfylls (t.ex. Vasa, Malax). 

Detta kommer att leda till minskade skatteinkomster och lägre företagsamhet i kommunen.  

 

Den största förlusten för Korsholm skulle vara att en betydande lokal och regional utvecklingspotential och 

resurs förblir outnyttjad. Största förlusten för området är den av skolstängningen orsakade avvecklingen av 

den starka byastrukturen, när barnfamiljer attraheras av andra områden med skolor, samt den avtagande 

företagsamheten, när företagare söker nya områden som uppfyller barnfamiljers krav. Dessa outnyttjade 

potentialer och lokala förluster kommer oundvikligen att leda till en avveckling av även byarna. Med tanke 

på Korsholms vision idag, är inte en avveckling av byarna och deras verksamhet ett strategiskt mål med 

tanke på kommunens konkurrenskraft och kostnadseffektivitet. 
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BILAGA.  
 
Granskning av rapporten (Dnr BT 1007/2013) 
 
Förslaget är inte baserat på landsbygdspolitiska riktlinjer, utan ter sig främst vara baserat på stadspolitiska 
målsättningar. Förslaget är i strid förutom med nationella dokument26, även med målsättningarna i 
byaplanen27, Korsholms kommuns Strategiska generalplan och den aktuella situationen i byarna. 
Konsekvensbedömningar för de olika alternativen saknas helt. Tidsplanen för beslutsprocessen är även 
förhastad. 
 
 
Korsholm har blivit utsedd av Det Bästa till Finlands näst barnvänligaste kommun 2008, och 1997 till 
Finlands bästa kvalitetskommun. Vi har flera byar som fått omnämnande att vara ett av de bästa ställen att 
bo på. Byarna erbjuder möjlighet till naturnära boende precis som kommunen på andra håll profilerar 
havsnära boende. Denna möjlighet försvagas om servicen på området försämras. Ett dylikt förslag att 
stänga ett stort antal småskolor och daghem leder till ett skifte i byarnas ålderstruktur. I varje by, där det 
stängs en skola och ett daghem, kommer befolkningens medelålder att stiga dramatiskt, eftersom 
barnfamiljerna inte har intresse att flytta till ett område där deras mest centrala service dras in. Detta leder 
till att föreningar och den aktiva gemenskapen i byarna, de unga grannarna, försvinner. Det leder även till 
att den nu naturliga byasolidariteten där unga hjälper äldre hotar försvinna, med ökade kostnader inom 
kommunal äldreomsorg som följd. Detta scenario inträder inom 15–20 år. Vilket blir ekonomiskt mera 
lönsamt för Korsholm: att få bort barnfamiljerna från byarna eller att ha dem kvar? 
 
Den Strategiska generalplanen i Korsholm konstaterar följande (från sidan 79 och framåt): 
Genom att göra byarnas bostadsutbud mångsidigare kan man främja särskilt de åldrandes, unga 
barnfamiljers och studerandes mångsidiga boendemöjligheter i byarna. Byggandet styrs till närheten av 
skolor, vilket tryggar skolornas bevarande. Det nya bostadsbyggandet ska stöda existerande service och 
byarnas och centras attraktionskraft och kvalitet ska förstärkas. Byarna och centra utvecklas till ett 
sammanhängande område med service och smidighet i vardagen ska vara en kvalitetsfaktor. Dagliga 
tjänster hålls kvar och de ska bli mångsidigare. By- och tätortsmiljöer ska vara attraktiva och kulturella. 
Byarna lever denna verklighet, som beskrivs i den Strategiska generalplanen. En dylik åtgärd att stänga 
skola och daghem leder till att byarna hamnar i hotscenariot angående service och kultur (utdrag ur 
Strategiska generalplanen). 
 

                                                           
26 Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 och det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet 2012–2015 
27 http://alvbyarna.weebly.com/uploads/1/9/0/2/19024745/byaplanen.pdf 
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För en levande landsbygd och hållbar kommunal ekonomi, borde tyngden läggas på rutan Möjligheter, 
eftersom det bygger på de nuvarande resurserna i byarna: 

- att utveckla ett fungerande och kostnadseffektivt offentligt servicenätverk 
- stöda småföretag för att öka den privata servicen 
- profilera sig på turism och rekreationsnäring 

Detta skulle stöda nationella planer inom bioekonomi med ekosystemtjänster och hållbar utveckling samt 
Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 och det Landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet 
2012–2015 och därmed även Korsholms kommuns hållbara utveckling så väl ekonomiskt som socialt och 
kulturellt. 
 
Pedagogisk synvinkel 

 
I sammanfattningen skrivs det att gruppen genomgående under hela arbetets gång har haft fokus på 
barnens/elevernas lärande, uppväxtmiljö samt ekonomi och kvalitetsfrågor samt att omsorgen och 
undervisningen blir likvärdig för alla barn i kommunen (s. 31). I rapporten framgår inte på vilket sätt 
byskolor inte uppnår dessa krav och inte heller hur storskolor förväntas uppnå dessa krav. Det framgår inte 
hur läroplanens målsättningar tryggas bättre i en storskola, jämfört med en småskola. 
 
Sedan till detaljer: Rapporten har inte beaktat betydelsen av nya planområden på elevmängden. Rapporten 
beaktar inte följderna av skolstängningar för lärare (samarbetsförhandlingar). Rapporten har inte heller 
beaktat hur daghemmens kostnader fördelas, vilket är uträknat för skolor. Rapporten beaktar inte 
effekterna av en möjlig kommunsammanslagning. 
 
Det framgår inte ur rapporten att man skulle ha beaktat kosthållets kostnadsuppdelning mellan daghem 
och skola, eller vad nyinvesteringar i kök kommer att innebära för att trygga kosten åt eleverna i de stora 
skolorna. Det framgår inte heller hur skolskjutsarna skulle koordineras i storskolorna, eller specifika 
kostnader för dem (t.ex. alt. 3). Alternativ 2 och 3 saknar även underhållskostnader för tomma 
skolbyggnader, eller framtida planer för dem. I rapporten ingår inte underhållet för lärmiljöer utanför 
skolan, t.ex. sportplaner och rinkar. Medeltalet på ”enhetspriset per elev” borde jämföras med skolor i 
kommuner av samma storlek, inte med landets medeltal. 
 
Källor behövs för följande påståenden: 
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- Specialundervisning och elevvård kan inte erbjudas kontinuerligt i de små skolorna (s. 23). I små 
grupper kan lärare bättre se till elever som har lindriga inlärningssvårigheter, och elever behöver 
inte stämplas som ”svaga” för sin skoltid. Det är även kostnadseffektivt för kommunen. 
Elevvårdsproblemen är flera i stora skolor, t.ex. mobbning, enligt senaste undersökningar. 

- Rekryteringen av nya lärare är betydligt svårare till småskolor (s. 23). Stämmer inte. Eftersom vi har 
landets största svenskspråkiga lärarutbildning i Vasa, kan detta utlåtande antas vara högst 
spekulativt. Speciellt utexaminerade ämneslärare har mycket svårt att få arbete i Vasaregionen.  

- Elevantalet (åk 1-2) i de mindre skolorna räcker inte till för att ordna morgon- och 
eftermiddagsverksamhet i anslutning till skola (s. 23). Stämmer inte, jämför med Veikars skola. 

 
Smedsby skolcentrum har inte beaktats i rapporten, vilket borde ha gjorts. Smedsby skolcentrum har stort 
behov av renovering och området kräver utveckling av lärmiljöer (t.ex. gymnastikutrymmen). Smedsby 
skolcentrum och Keskuskoulu eller Kvevlax lärcenter kunde även ha goda synergieffekter. Rapporten har 
inte undersökt synergieffekter småskolor emellan, eller med lärcentra. Möjligheten till delade 
administration har inte utretts (jfr t.ex. Vasa). Rapporten saknar även en exaktare plan angående de 
ekonomiska följderna samt övriga konsekvenser för de olika scenarierna. 
  
Slutligen: Byskolan har en större roll i lokalsamhället än bara den pedagogiska. Därför bör en möjlig 
stängning av en skola beaktas ur ett helhetsperspektiv, medräknat kommunens och regionens 
konkurrenskraft och sociokulturella hållbarhet.  


