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8
Albertin koulun ja Pitäjänmäen peruskoulun hallinnollinen 
yhdistyminen

HEL 2012-004656 T 12 00 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättänee esittää 
opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että Albertin koulu ja Pitäjänmäen 
peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2013 esittelijän esittämin 
perustein.

Esittelijä

Vuonna 2007 kouluverkkotarkastelun yhteydessä opetuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto päätti (15.5.2007 § 49) siirtää Albertin koulun 
Punavuoresta omana hallinnollisena yksikkönä Pitäjänmäen 
peruskoulun tiloihin ja samalla Albertin koulun tiloista luovuttiin. 

Siirtoa perusteltiin mm. seuraavasti: Oppilaiden oppimisympäristö 
monipuolistuu ja antaa enemmän kuuloon perustuvia virikkeitä. 
Oppilaaksiottoalueeseen ei tule muutoksia koulun siirrolla. 
Koulutuspoliittisista tavoitteista yhtenäisen koulupolun turvaaminen 
huonokuuloisille ja kuulovammaisille oppilaille toteutuu paremmin, kun 
Albertin koulu sijaitsee samassa kiinteistössä yhtenäisen peruskoulun 
kanssa

Albertin koulu palvelee kaikkia Helsingissä asuvia kuulovammaisia 
oppilaita ja siellä on oppilaita myös Helsingin ulkopuolelta. Koulussa 
opiskelee 40 oppilasta 20.9.2011. Albertin koulun oppilasmäärä on 
laskeva, vaikka huonokuuloisten ryhmät on sijoitettu Albertin kouluun. 

Pitäjänmäen peruskoulussa opiskelee 364 oppilasta. Alueen 
oppilasmäärä ei ole kasvava, joten ennusteiden mukaan koulun 
oppilasmäärä ei tule lähivuosina kasvamaan. 

Albertin koulun oppilaita on integroitu Pitäjänmäen peruskoulun 
kuulevien oppilaiden luokkiin varsinkin 7-9 vuosiluokilla. Albertin ja 
Pitäjänmäen koulujen henkilöstön monipuolista osaamista on osattu 
käyttää oppilaiden oppimisen edistämiseksi hyvin. 

Albertin koulu ja Pitäjänmäen peruskoulu tekevät tiivistä yhteistyötä. 
Koulut toimivat samoissa tiloissa ja Albertin koulun oppilaat opiskelevat 
mahdollisuuksien mukaan Pitäjänmäen peruskoulun yleisopetuksen 
luokissa. Henkilöstön osaamista on pystytty käyttämään monipuolisesti 
oppilaiden opettamisessa. 
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Oppilaiden opiskelun, yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta 
sekä myös kokonaisuuden johtamisen näkökulmasta olisi perusteltua 
yhdistää 1.8.2013 alkaen Albertin koulu Pitäjänmäen peruskouluun 
hallinnollisesti. Uudessa yhdistyneessä koulussa olisi Albertin koulun 
kuulovammaisten oppilaiden erityisluokat, joille osoitetaan oppilaat 
koko kaupungin alueelta. Koulu tulisi edelleen toimimaan kuurojen 
oppilaiden kouluna, jossa opetetaan viittomakielellä ja 
kuulovammaisten oppilaiden osaamiskeskuksena.

Virastotoimikunta on käsitellyt koulujen yhdistymistä kokouksessaan 
16.4.2012. Koulujen henkilöstökokoukset on pidetty 12.3.2012. 
Johtokunnat ovat antaneet asiasta lausuntonsa
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