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§ 121
Lauttasaaren kaupunginosaan toisen suomenkielisen ala-asteen 
koulun perustaminen

HEL 2019-003000 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Lauttasaaren kaupungin-
osaan perustetaan toinen suomenkielinen ala-asteen koulu 1.8.2020 
alkaen. 

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan suomenkielisen koulun 
perustamisesta päättää kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta (15 lu-
vun 1 § 1 momentin kohta 3). 

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu kau-
punginhallituksen päättämiin (30.3.2015 § 339) koulutuspoliittisiin lin-
jauksiin, kaupungin strategiaan ja muutoksiin toimintaympäristössä.

Lauttasaaren alueella on kouluikäinen väestö kasvanut viime vuosina 
ja tulee kasvamaan nykyisten väestöennusteiden mukaan. Siksi alueel-
le tulisi perustaa toinen hallinnollisesti itsenäinen 1–6-luokkien opetusta 
antava ala-asteen koulu.

Lauttasaaressa oli vuonna 2018 suomen tai muun kielisiä 7–12-vuotiai-
ta noin 1100. Vuonna 2030 määrän ennustetaan olevan 1270 eli en-
nustekauden aikana kasvua on noin 170. Väestöennusteiden luvuissa 
ei ole mukana Vattuniemen alueella Lohiapajanlahden alueen asema-
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kaavan mahdollista väestölisäystä. Vuosien 2015–2018 lähikoulupro-
sentti on Lauttasaaren ala-asteen koulussa ollut joka vuosi yli 90 %.  

Lauttasaaren ala-asteen koulu, osoitteissa Myllykalliontie 3 ja Lautta-
saarentie, on tällä hetkellä ainoa Lauttasaaressa toimiva 1–6-luokkinen 
opetusta antava suomenkielinen lähikoulu. Koulussa on 963 oppilasta 
(20.9.2028), koululla on monia lisätiloja käytössä ja koulussa on alka-
massa perusparannus. Lauttasaareen, osoitteeseen Vattuniemenkuja 
4, on kasvatuksen ja koulutuksen toimialle tammikuussa 2020 valmis-
tumassa uudet tilat, joihin on suunniteltu sijoitettavan päiväkoti ja 1–6-
vuosiluokkien koulu. 

Yksityinen sopimuskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu, osoitteessa Isokaa-
ri 19, toimii Lauttasaaren 7–9-luokkien suomenkielisenä lähikouluna. 
Koulussa on 414 oppilasta 7–9-luokalla. Koulussa suunnitellaan laa-
jennusta, jotta kaikki alueen 7–9-luokkien oppilaat mahtuvat kouluun 
myös tulevaisuudessa.

Uusi 1–6 vuosiluokkien koulu aloittaa 1.8.2020 Vattuniemenkuja 4 ti-
loissa vuosiluokilla 1-2 ja se laajenee portaittain käsittämään vuosiluo-
kat 3–6. Vattunimenkujan 4 tilat toimivat myös Lauttasaaren ala-asteen 
koulun väistötilana kunnes Lauttasaaren ala-asteen koulun peruskor-
jaus on valmis. 

Uuden koulun perustamisen ja Lauttasaaren ala-asteen peruskorjauk-
sen jälkeen alueella on yhteensä noin 1180 oppilaspaikkaa vuosiluok-
kien 1–6 oppilaille. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuk-
sen lautakunnan suomenkielinen jaosto päättää lautakunnan perusta-
mispäätöksen jälkeen oppilaaksiottoalueesta, toimipaikasta ja uuden 
koulun nimestä. Nämä päätökset valmistellaan kevään 2019 aikana.

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteutuminen

Esitettävän koulun perustamisen jälkeen Lauttasaaren kaupunginosas-
sa toimii kaksi suomenkielistä noin 600 oppilaan ala-asteen koulua ny-
kyisen yhden noin 1000 oppilaan koulun sijaan. Uuden koulun perus-
taminen tukee alueen väestönkasvusta johtuvaa koulupalvelujen saa-
tavuutta, lähikouluperiaatteen sekä tasa-arvoisten koulutusmahdolli-
suuksien toteutumista.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227
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mia.j.honkanen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


