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Arvoisa Vihdin kunnan päättäjä ja viranhaltija, 

Elämme poikkeuksellisia aikoja, jotka asettavat myös kuntataloudelle haasteita. Näihin haasteisiin 

vastaaminen oikeilla toimenpiteillä ja oikein mitoitettuna on teidän kuntapäättäjien vastuulla, 

yhteistyössä virkamieskunnan kanssa. 

Kunnanjohtajan esittelemässä Vihdin talouden sopeuttamisohjelmassa oleva Vihtijärven koulun 

lakkauttaminen ei ole toimenpide, jolla kunnan taloutta saadaan parannettua, päinvastoin sillä on 

kunnan vetovoimaa heikentävä vaikutus. 

Ehdotuksessa on osin niputettu Vihtijärven koulun ja Vanjärven päiväkodin lakkauttamiset. Yhdessäkään 

näistä toimenpiteistä ei ole laskettu saatavan kuin 169.000 € säästöjä kahden vuoden ajalta (57.083 € 

v.2021 ja 111.917 € v. 2022). Lisäksi voidaan suoraan nähdä, että oppilaiden kuljettamiseen tarvittaisiin 

vähintään kaksi koulutaksia, jotta laillisissa kuljetusajoissa pysyttäisiin ja että kolmekymmentä oppilasta 

tarvitsevat vähintään yhden opettajan. Kustannukset näistä ovat n. 60.000 € kuljetuksista ja 50.000 € 

opettajan palkasta vuosittain. Tämän tarkastelun valossa kustannukset käytännössä nousisivat 51.000€ 

tarkastellun kahden vuoden aikana. Säästöt olisivat parhaimmillaankin kuntatalouden kannalta 

merkityksettömän pieniä, pahimmillaan negatiivisia. 

Toisen Vihtijärven koulun kiinteistöistä omistaa Vihtijärven kyläyhdistys, joka on remontoinut 

rakennuksen 2007-2009 toimintakelpoiseksi kyläläisten talkootyöllä ja omarahoitteisella lainalla. 

Kiinteistö on kunnalle riskitön ja edullinen tapa ylläpitää koulua kylällä. Vihtijärvi kylänä on varsin 

aktiivinen. Kylällä on useilla hankkeilla ja talkoilla edistetty asukkaiden viihtyvyyttä ja asumisen 

edellytyksiä kunnan taloutta rasittamatta. 

 

Vihdin kunnan strategisessa yleiskaavassa Vihtijärvi on määritelty kehitettäväksi kylätimantiksi, johon 

tullaan laatimaan mitoittava osayleiskaava.  Vihdin kaavoitusohjelmassa on myös mainittu Vihtijärven 

mitoittavan osayleiskaavan laatiminen. Kaavoitusohjelman toteutumisen ja tämänhetkisen 

maallemuuttotrendin voidaan nähdä toimivan vetovoimatekijöinä ja tuovan uusia asukkaita Vihtijärvelle. 

Myös Klaukkalan ohitustien valmistuminen ennakoitua nopeammin vielä vuoden 2020 aikana sujuvoittaa 

liikennettä Vihtijärveltä pääkaupunkiseudulle entisestään. Koulun lakkauttaminen veisi pohjan kaikilta 

näiltä mahdollisuuksilta ja käytännössä peruuttamattomasti tuhoaisi kylän vetovoimatekijät. Päätös olisi 

vahvasti ristiriidassa kunnan strategian kanssa. 



Käytännössä Vihtijärven koulun lakkauttamisella olisi hyvin pieni, jos minkäänlaista vaikutusta kunnan 

talouteen, mutta seuraamukset Vihtijärven kylän elinvoimalle, lasten hyvinvoinnille ja muuttoliikkeelle 

kuntaan olisivat huomattavan haitallisia.  

Vihtijärven kylän yhdistykset vetoavat kunnan viranhaltijoihin ja luottamushenkilöihin: Vihtijärven koulua 

ei tule lakkauttaa. 
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