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§ 56
Snellmanin ala-asteen koulun ja Tehtaankadun ala-asteen koulun 
oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2019 alkaen

HEL 2018-010942 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
Snellmanin ala-asteen koulun ja Tehtaankadun ala-asteen koulun oppi-
laaksiottoalueita muutetaan 1.8.2019 alkaen.

Snellmanin ala-asteen koulun oppilaaksiottoaluee raja lähtee Laivurin-
rinteen ja Fredrikinkadun risteyksestä ja kulkee pitkin Fredrikinkatua 
Lönnrotinkadulle siten, että Fredrikinkadun parilliset numerot 12- 30 
kuuluvat alueeseen, mutta parittomat numerot 19-41 eivät kuulu Snell-
manin ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Raja kääntyy Fredri-
kinkadulta Lönnrotinkadulle siten, että parilliset numerot 16- 42 kuulu-
vat oppilaaksiottoalueeseen. Lönnrotinkadulta raja jatkuu Hietalahden-
rannan yli merelle, kulkee Hernesaaren ympäri ja palaa Eiranrannan yli 
Rantakallionpuistoon. Raja kulkee Rantakallionpuiston läpi Telakkaka-
dulle ja kääntyy Tehtaankadulle. Telakkakatu 1, 3a ja 3b eivät kuulu 
Snellmanin ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen, mutta Tehtaan-
katu 29-27 ja 25 kuuluvat. Tehtaankadulta raja kääntyy kulkemaan pit-
kin Sepänkatua Laivurinkadulle siten, että Sepänkadun parittomat nu-
merot 1-19 ja Laivurinkatu 8 ja 10 kuuluvat Snellmanin ala-asteen kou-
lun oppilaaksiottoalueeseen. 

Tehtaankadun ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen raja lähtee Ei-
ranrannasta ja kulkee Rantakallionpuiston läpi Telakkakadulle ja kään-
tyy Tehtaankadulle ja edelleen Sepänkadulle. Telakkakatu 1, 3a ja 3b 
ja Tehtaankatu kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta numeroita 27-29 
ja 25 kuuluu Tehtaankadun ala-asteen koulu oppilaaksiottoalueeseen. 
Sepänkadulta raja kääntyy Laivurinkadulle ja siitä edelleen pitkin Laivu-
rinrinnettä Merimiehenkadulle siten, että Laivurinkatu 41 ja 43, Laivurin-
rinne 1 ja 5 sekä Merimiehenkatu 2 kuuluvat Tehtaankadun ala-asteen 
koulun alueeseen. Merimiehenkadulta raja kääntyy Yrjönkadun yli Pu-
nanotkonkadulle. Punanotkonkatu 2 ja 4 kuuluvat Tehtaankadun ala-
asteen koulun oppilaksiottoalueeseen. Punanotkonkadulta raja kulkee 
Kasarmikadun yli Kaartinkujalle siten, että Kasarmikatu 15 kuuluu alu-
eeseen. Kaartinkujalta raja jatkuu Fabianinkadun yli, kulkee Tähtitornin-
vuorta pitkin ja kääntyy kohti Etelärantaa ja Laivasillankadun yli merel-
le. Merellä raja kulkee siten, että Suomenlinna ja Harakka eivät kuulu 
Tehtaankadun ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen.  (kartta liit-
teenä)
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Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite oppilaaksiottoalue 1.8.2019 alkaen
2 Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin kouluille
3 Lausuntopyyntö Normaalikoulun harjoittelukoulujen neuvottelukunnalle
4 Harjoittelukoulujen neuvottelukunnan lausunto – kopio
5 Snellmanin  ala-asteen koulun johtokunnan lausunto
6 Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on 
oman kieliryhmänsä osalta päättää oppilaaksioton perusteista tai hy-
väksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta 
(15 luku 2 § 2 momentti 2 kohta).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on muuttanut Helsingin normaalilyseon 
perusopetuksen järjestämislupaa. Uuden järjestämisluvan myötä Hel-
singin normaalilyseo voi järjestää opetusta myös 1-6 luokille ja antaa 
valmistavaa opetusta. Helsingin normaalilyseo aloittaa vaiheittain 1-6 
vuosiluokkien perusopetuksen 1.8.2019 alkaen osoitteessa Ratakatu 6, 
00120 Helsinki. 

Helsingin yliopiston ylläpitämä Helsingin normaalilyseo on Snellmanin 
ala-asteen koulun ja Tehtaankadun ala-asteen koulun oppilaaksiottoa-
lueella asuvien lasten alueellinen lähikoulu vuosiluokkien 7-9 osalta. 
Helsingin normaalilyseo järjestää opetuksen osoitteessa Ratakatu 6, 
00120 Helsinki. 

Jotta Helsingin normaalilyseolle saadaan oma oppilaaksiottoalue (noin 
20 oppilasta/vuosiluokka) esitetään Snellmanin ala-asteen koulun ja 
Tehtaankadun ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueiden muuttamista 
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siten, että Helsingin normaalilyseolle muodostuu oma 1-6 luokkien op-
pilaaksiottoalue. Tämä muodostuu pääosin muuttamalla Snellmanin 
ala-asteen koulun nykyistä oppilaaksiottoaluetta. Lisäksi Tehtaankadun 
ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen rajaa muutetaan siten, että Ra-
takatu 6 (Helsingin normaalilyseon rakennus) rajataan kuulumaan Hel-
singin normaalilyseon oppilaaksiottoalueeseen. Tällä alueella ei tällä 
hetkellä ole asuinrakennuksia.  Muilta osin Tehtaankadun ala-asteen 
koulun raja pysyy ennallaan.

Snellmanin ala-asteen koulun oppilasmäärä on 337 (20.9.2018). Snell-
manin ala-asteen koulun lähikouluprosentti on 73,8 % (24.10.2018).  
Oppilaaksiottoalueen peruskouluikäisten määrä kasvaa merkittävästi 
tulevina vuosina.

Helsingin normaalilyseon 1-6 vuosiluokkien oppilaat otetaan siten, että 
lukuvuonna 2019-2020 aloittavat 1-2 vuosiluokat. 1. luokan oppilaat 
menevät oman oppilaaksiottoalueen mukaisesti kouluun, 2. luokkalai-
set, jotka asuvat Normaalilyseon oppilaaksiottoalueella  saavat halutes-
saan siirtyä Normaalilyseon oppilaaksi tai jatkaa nykyisessä koulussa.  
Vuosittain lisätään yksi vuosiluokka siten, että vuonna 2024 koulussa 
on tässä esitetyn oppilaaksiottoalueen lapsista koostuva 1-6 vuosiluok-
kien opetus. 7-9 vuosiluokkien oppilaaksiottoon ei nyt tehtävä oppilaak-
siottoalueen muutos vaikuta.

Helsingin normaalilyseon 3-6 luokkien oppilaaksiottoalueella asuvien 
oppilaiden lähikouluna on edelleen niiden vuosiluokkien osalta Snell-
manin ala-asteen koulu, sikäli kuin Helsingin normaalilyseossa ei ole 
vielä kyseistä luokka-astetta.

Lapsivaikutusten arviointi

Muutoksella ei ole merkittäviä lapsivaikutuksia. 

Muutos lyhentää Helsingin normaalilyseoon tulevien lasten koulumat-
kaa. 

Snellmanin ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueiden 7-12 vuotiaiden 
määrä on kasvanut. Helsingin normaalilyseolle muodostettava oppi-
laaksiottoalue vähentää Snellmanin ala-asteen koulun oppilasmäärää 
tulevina vuosina ja näin helpotta Snellmanin ala-asteen koulun tilanah-
tautta ja opetusjärjestelyjä.

Helsingin normaalilyseo on Snellmanin ala-asteen koulun ja Tehtaan-
kadun ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueella asuvien lasten 7-9 luok-
kien lähikoulu. Kun Helsingin normaalilyseo aloittaa 1-6 luokkien ope-
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tuksen, muodostuu siitä yhtenäinen peruskoulu tässä määriteltävällä 
oppilaaksiottoalueella asuville lapsille. 

Osallistaminen

Peruopetusjohtaja, aluepäällikkö ja Helsingin normaalilyseon johtava 
rehtori ovat keskustelleet Helsingin normaalilyseon 1-6 luokkien ope-
tuksen aloittamisesta vuosien 2016-2017 aikana. 

Aluepäällikkö, Snellmanin ala-asteen koulun rehtori, Tehtaankadun ala-
asteen koulun rehtori sekä Helsingin normaalilyseon johtava rehtori ja 
perusopetuksen rehtori sekä apulaisrehtorin ovat tavanneet ja työstä-
neet yhdessä esitettyä oppilaaksiottoaluetta syksyllä 2018.  

Oppilaaksiottoalueen muutoksesta järjestettiin Snellmanin ala-asteen 
koulun ja Tehtaankadun ala-asteen koulun huoltajille tiedotus- ja kes-
kustelutilaisuus 25.9.2018.  Helsingin kaupungin Kerrokantasi -palve-
lussa oli mahdollisuus kommentoida 27.9.-16.10.2018 esitystä. Kom-
mentteja tuli noin 10 ja ne ovat luettavissa:

Oppilaaksiottoalueen muutos Helsingin normaalilyseon, Snellmanin 
ala-asteen koulun ja Tehtaankadun ala-asteen koulun alueella 
1.8.2019 alkaen

Perusopetusjohtaja pyysi lausunnot Snellmanin ala-asteen koulun ja 
Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnilta ja Normaalikoulun har-
joittelukoulujen neuvottelukunnalta 14.10.2018 mennessä. Lausunnois-
sa puolletaan esitystä.

Snellmanin ala-asteen koulussa järjestettiin henkilöstön kuuleminen 
29.10.2018 ja Tehtaankadun ala-asteen koulussa 23.10.2018. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite oppilaaksiottoalue 1.8.2019 alkaen
2 Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin kouluille
3 Lausuntopyyntö Normaalikoulun harjoittelukoulujen neuvottelukunnalle
4 Harjoittelukoulujen neuvottelukunnan lausunto – kopio
5 Snellmanin  ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

https://kerrokantasi.hel.fi/normaalilyseo?headless=false&lang=fi
https://kerrokantasi.hel.fi/normaalilyseo?headless=false&lang=fi
https://kerrokantasi.hel.fi/normaalilyseo?headless=false&lang=fi
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6 Tehtaankadun ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Koulujen rehtorit


