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§ 1147
V 9.12.2015, Koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista 
koskevan toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle

HEL 2015-006340 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Hannu Os-
kalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota kaupunginhallituksen johtosään-
nön valtuuston tehtäviä koskevan 7 §:n 11 kohdan, joka kuuluu seuraa-
vasti:

Kaupunginvaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä erikseen on sää-
detty tai määrätty tai mikäli tehtävää ei ole annettu muulle viranomai-
selle,

- - -

11 päättää opetustoimeen kuuluvan oppilaitoksen perustami-
sesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan annettua 
asiasta lausuntonsa

- - -  
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää lisätä opetustoimen johtosäännön 
opetuslautakunnan tehtäviä koskevaan 4 §:ään uuden 17 a kohdan 
seuraavasti:

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

- - -

17 a päättää jaoston ehdotuksesta koulun ja oppilaitoksen pe-
rustamisesta tai lakkauttamisesta

- - -  

ja opetuslautakunnan jaostojen tehtäviä koskevan 5 §:n 1 momenttiin 
uuden 5 a kohdan seuraavasti:

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole mää-
rätty,

- - -

5 a tehdä lautakunnalle ehdotus koulun ja oppilaitoksen pe-
rustamisesta tai lakkauttamisesta

- - -  

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntömuutokset tulevat 
voimaan 1.8.2016 alkaen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen voimassa olevan johtosäännön 7 §:n mukaan 
kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää opetustoimeen kuuluvan 
oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta opetuslautakunnan 
annettua asiasta lausuntonsa.

Nykyisen johtosääntömääräyksen seurauksena koulujen ja toisen as-
teen oppilaitosten perustaminen, hallinnollinen yhdistäminen tai lak-
kauttaminen käsitellään neljässä toimielimessä: opetuslautakunnan 
suomenkielisessä tai ruotsinkielisessä jaostossa, opetuslautakunnassa, 
kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Moninkertainen käsittely on 
raskas niin päättäjille ja opetusvirastolle kuin kouluille, oppilaille ja näi-
den vanhemmille. Alueellisen kouluverkkotarkastelun alkamisesta val-
tuuston päätökseen koulun perustamisesta, hallinnollisesta yhdistämi-
sestä tai lakkauttamisesta kuluu nykyisellään lähes vuosi.

Kaupunginhallitus esittää, että koulujen ja toisen asteen oppilaitosten 
perustamista, hallinnollista yhdistämistä ja lakkauttamista koskeva toi-
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mivalta siirretään kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle. Toimival-
lan siirtäminen edellyttää kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 11 
kohdan kumoamista ja vastaavan määräyksen lisäämistä opetustoimen 
johtosääntöön. Voimassa olevat johtosäännöt ovat esityksen oheisma-
teriaalina.

Kaupungin yleisenä käytäntönä on, että palveluverkkoja koskevat rat-
kaisut tehdään lauta- ja johtokuntatasolla. Terveysasemien ja sosiaali-
toimen yksiköiden perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää sosiaali- 
ja terveyslautakunta, nuorisotoimen toimipaikoista nuorisolautakunta, 
kirjastoista ja kulttuuritoimen toimipaikoista kulttuuri- ja kirjastolautakun-
ta, museoiden, työväenopistojen ym. toimipaikoista johtokunnat. Sa-
manlainen prosessi muiden hallintokuntien kanssa luo hyvät edellytyk-
set virastojen väliselle yhteissuunnittelulle, tehostaa päätöksentekoa ja 
parantaa palveluja.

Muissa suurissa kaupungeissa opetustoimen palveluverkkoa koskeva 
toimivalta on pääsääntöisesti opetusasioista vastaavalla lautakunnalla. 
Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä svenska rum -
lautakunta päättävät peruskoulujen ja lukioiden perustamisesta ja lak-
kauttamisesta. Vantaalla toimivalta koulujen ja oppilaitosten perustami-
sessa ja lakkauttamisessa kuuluu opetuslautakunnalle. Tampereella 
lasten ja nuorten palvelujen lautakunta sekä osaamis- ja elinkeinolauta-
kunta päättävät koulujen ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttami-
sesta.

Kaupunkitason periaateratkaisut ja strateginen ohjaaminen kuuluvat 
kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus on 30.3.2015 linjannut 
opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet. Opetuslautakun-
nalla on asiantuntijatoimielimenä osaaminen ja kokonaisnäkemys tar-
vittavista kouluverkkoratkaisuista ja yksittäisiä kouluja koskevista rat-
kaisuista. Korkeatasoisesta, tarkoituksenmukaisesta ja hyvin kuntalai-
sia palvelevasta kouluverkosta huolehtiminen on opetuslautakunnan 
tärkeimpiä tehtäviä. Kouluverkkoratkaisuja koskevan toimivallan siirtä-
minen opetuslautakunnalle keventää hallinnollista menettelyä.

Opetuslautakunta kantaa kokonaisvastuun myös opetustoimen talous-
arvion toteuttamisesta. Kouluverkkoa koskevan toimivallan siirtäminen 
opetuslautakunnalle mahdollistaa opetustoimen talousarvion toteutta-
misen suunnitelmallisesti ja yhtenä kokonaisuutena sekä palveluverkon 
mitoittamisen joustavasti ja tarvetta vastaavalla tavalla. 

Valmistelun aikana on ollut esillä myös vaihtoehto, jossa opetuslauta-
kunta päättäisi koulujen perustamisesta ja lakkauttamisesta suoraan il-
man suomenkielisen tai ruotsinkielisen jaoston esitystä. Tällöin opetus-
lautakunnan enemmistö voisi päättää sekä suomen- että ruotsinkielis-
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ten koulujen perustamisesta tai lakkauttamisesta ilman jaostojen näke-
mystä, mikä on ongelmallista erityisesti ruotsinkielisen kouluverkon 
kannalta. Opetuslautakunnan jaostot perustuvat kuntalakiin, jonka mu-
kaan kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erilli-
nen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, 
joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Ruotsinkielisestä kouluver-
kosta huolehtiminen on ruotsinkielisen jaoston keskeinen tehtävä, ja 
jaostolla on siitä hyvä kokonaisnäkemys. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kouluverkkoratkaisut olisi em. johtuen 
tarkoituksenmukaista käsitellä niin, että jaostot esittävät opetuslauta-
kunnalle koulujen ja oppilaitosten perustamista, hallinnollista yhdistä-
mistä tai lakkauttamista omien kieliryhmiensä osalta, ja opetuslauta-
kunta tekee päätöksen. Asiaa koskeva määräys esitetään lisättäväksi 
opetustoimen johtosääntöön sekä opetuslautakunnan tehtäviä koske-
vaan 4 §:ään että jaostojen tehtäviä koskevaan 5 §:ään.

Myös suomenkielisen kouluverkon ratkaisut tulee tällöin käsiteltyä sekä 
jaostossa että opetuslautakunnassa, joiden kokoonpano on lautakun-
nan ruotsinkielisiä jäseniä lukuun ottamatta sama. Vaikka suomenkieli-
sen kouluverkon käsittelyyn jää edelleen moninkertaisuutta, yhdenver-
taisuuden ja prosessin selkeyden vuoksi on parempi, että molempien 
kieliryhmien kouluverkkoratkaisut käsitellään samalla tavalla.

Muutoksen yhteydessä eri koulutusasteiden oppilaitoksia koskevat kä-
sitteet on korjattu vastaamaan ajanmukaista käytäntöä: "oppilaitos" on 
muutettu "kouluksi ja oppilaitokseksi", koska käsitteenä koulu on nykyi-
sellään vakiintunut tarkoittamaan peruskoulua ja oppilaitos toisen as-
teen oppilaitosta. Johtosäännön määräys koskee molempia.

Sääntötoimikunta puoltaa hallinnollisen menettelyn yhdenmukaistamista

Sääntötoimikunta on 9.6.2015 antamassaan lausunnossa puoltanut 
johtosääntöjen muuttamista esityksen mukaisesti. Sääntötoimikunta to-
teaa, että hallinnollisen menettelyn yhdenmukaistamiseksi on perustel-
tua, että samantasoiset palveluverkkoa koskevat ratkaisut tehdään 
kaupungin kaikilla toimialoilla samalla päätöstasolla ja että toimivalta 
koulujen ja oppilaitosten perustamista ja lakkauttamista koskevassa yk-
sittäisessä asiassa siirretään opetuslautakunnalle. Sääntötoimikunnan 
lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 1.

Opetuslautakunta puoltaa toimivallan siirtämistä ja kehittää palveluverkkoprosessia

Opetuslautakunta on 27.10.2015 antamassaan lausunnossa äänin 8−3 
puoltanut toimivallan siirtämistä valtuustolta opetuslautakunnalle. Lau-
sunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.
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Opetuslautakunta toteaa lausunnossaan, että nykyinen palveluverkkoa 
koskeva päätösprosessi on raskas kuntalaisille, päätöksentekijöille ja 
opetusvirastolle, sillä samoja asioita käsitellään monta kertaa eri toi-
mielimissä. Varsinkin koulutulokkaiden huoltajat toivovat selkeää tietoa 
lapsen koulupaikasta jo esikouluvaiheessa. Selkeyttämällä ja lyhentä-
mällä prosessia voidaan vähentää epävarmuutta lasten koulupoluista ja 
niiden jatkumisesta. Päätöksenteon joutuisuus auttaa myös palvelu-
verkkoratkaisuista mahdollisesti seuraavien tilamuutosten nopeutumi-
sessa.

Opetuslautakunnan arvion mukaan talousarvion toteuttamisen kannalta 
on ongelmallista, että palveluverkkopäätökset tehdään kaupunginval-
tuustossa, vaikka opetuslautakunta vastaa opetustoimen talousarvion 
toteutumisesta. Opetustoimen määrärahoista lähes kolmannes kuluu 
kiinteistömenoihin, joten palveluverkkopäätöksillä on merkittävä vaiku-
tus opetustoimen talousarvion toteutumiseen ja määrärahojen käyt-
töön. Määrärahojen kohdentaminen on tehokkaampaa ja tarkoituksen-
mukaisempaa, kun palveluverkkopäätökset tekee kokonaismäärära-
hoista vastuussa oleva opetuslautakunta kaupunginvaltuuston ja -halli-
tuksen linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Vuorovaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta parannetaan

Opetuslautakunta korostaa lausunnossaan, että kuntalaisten osallisuus 
on merkittävä osa palveluverkon suunnittelua ja päätösvaiheita. Palve-
luverkon kehittämistarpeista keskustellaan koulujen ja oppilaitosten, 
muiden hallintokuntien ja kuntalaisten sekä päättäjien kanssa eri yh-
teyksissä valmisteluvaiheessa. Opetusvirasto on kehittänyt palveluver-
kon valmisteluprosessia sekä parantanut kuntalaisten vuorovaikutus-
mahdollisuuksia. Palveluverkkotarkastelussa kaikilla alueilla järjeste-
tään avoimet asukastilaisuudet. Ennen tilaisuuksia asukkailta kerätään 
palautetta kaupungin Kerrokantasi-palvelussa. Palautetta kerätään Ker-
rokantasi-palvelussa myös asukastilaisuuksien jälkeen, kun opetusvi-
raston esitykset palveluverkon tarkistamisesta eri alueilla ovat valmistu-
neet.

Esimerkkinä uudenlaisesta, osallistavasta palveluverkkoprosessista 
Vuosaaren sekä Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla on pidetty 
ideariihi, joissa on valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja palveluverkon tar-
kistamiseksi yhdessä koulujen johtokuntien ja henkilöstön kanssa. Vuo-
saaren alueen palveluverkkotarkastelun eri vaihtoehdot ovat olleet esil-
lä Vuotalossa, ja paikalla on ollut rehtoreita ja opetusviraston asiantun-
tijoita vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ja keräämässä palautetta.

Opetusviraston käynnistämässä Muuttuva koulu -projektissa etsitään 
muotoilun menetelmin uusia toimintatapoja palveluverkon kehittämi-
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seen. Tavoitteena on luoda palveluverkkoprosessista osallistavampi 
palvelumuotoilun avulla.

Opetuslautakunta on lausunnossaan edellyttänyt, että opetusvirasto 
jatkaa palveluverkkoprosessin kehittämistä läpinäkyvämmäksi ja osal-
listavammaksi lisäämällä asukkaiden ja vanhempien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia palveluverkon suunnittelu- ja valmisteluvai-
heessa. Kuntalaisille kuuluu kuntalain ja hallintolain mukainen vaikutus-
mahdollisuus, ja johtokuntia, oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ennen 
päätöksentekoa. Opetuslautakunta on tuonut lausunnossaan esille 
myös sen, että jo nykyisellään kaikki kuntalaisten ja muiden osallisten 
kuulemiset järjestetään ennen opetuslautakunnan käsittelyä. Palvelu-
verkkoprosessin myöhemmissä vaiheissa ei enää järjestetä uusia kuu-
lemisia.

Uudistuksesta on kysytty mielipiteitä johtokunnilta, oppilaskunnilta ja vanhempai-
nyhdistysten alueyhdistykseltä

Opetusvirasto on lausunnon valmisteluvaiheessa syyskuussa toteutta-
nut sähköisen kyselyn palveluverkon päätöksenteon kehittämisestä. 
Johtokuntien jäseniltä ja oppilaskuntien puheenjohtajilta kysyttiin koulu-
jen yhdistymistä ja lakkauttamista koskevan päätöksenteon siirtämistä 
kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle. Kyselyyn vastasi 144 hen-
kilöä. Vastaajista reilu kolmannes suhtautui myönteisesti ja vajaa vii-
dennes kielteisesti esitettyyn ehdotukseen toimivallan siirtämisestä 
opetuslautakunnalle. Puolet vastaajista ei ottanut kantaa asiaan.

Myönteisesti toimivallan siirtämiseen suhtautuneet perustelivat kan-
taansa palveluverkkoprosessin nopeutumisella ja byrokratian vähene-
misellä. Myönteisenä asiana pidettiin huoltajien osallistumismahdolli-
suuksien lisääntymistä palveluverkkoprosessin aikana. Vastauksissa 
korostui opetuslautakunnan jäsenten asiantuntemus palveluverkkorat-
kaisuja koskevissa asioissa. Muutosesitykseen kielteisesti suhtautu-
neet toivat esiin huolen huoltajien, koulujen johtokuntien ja opettajien 
mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja osallistua palveluverkkoprosessiin. 
Uhkana koettiin, että toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle saat-
taa johtaa liian nopeaan päätöksentekoon. Ehdollisesti vastanneet tai 
ne, jotka eivät ottaneet selkeää kantaa toimivallan siirtämiseen, pitivät 
kuitenkin päätöksenteon keventämistä, yhtenäistä toimintamallia ja 
asukkaiden osallistamista palveluverkkomuutosprosessiin myönteisenä 
asiana. Kysely ja yhteenveto vastauksista ovat liitteinä 2 ja 3.

Sähköisen kyselyn lisäksi opetusvirasto pyysi Helsingin vanhempainyh-
distysten alueyhdistykseltä (HELVARY ry) lausuntoa toimivallan siirtä-
misestä. HELVARY ry toteaa lausunnossaan, että ehdotettu päätök-
sentekomalli kaventaa selkeästi kuntalaisten osallistumismahdollisuuk-
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sia ja demokraattista päätöksentekoa. Osallistamisen tulee olla aitoa, 
avointa ja laaja-alaista. Lausunnon mukaan päätöksenteon nopeutumi-
nen on hyvä ja kannatettava tavoite, mutta se ei saa tapahtua demok-
ratian kustannuksella. Niin arvioinnin laaja-alaisuuden, kunnan koko-
naisedun kuin kuntalaistenkin edun mukaista on, että vaikutuksia ar-
vioidaan useammassa elimessä. Myös muutoksen ajoitus on HELVA-
RY ry:n näkemyksen mukaan huono, sillä palveluverkon kehittämispro-
sessia tulee ensin syventää huomattavasti, jonka jälkeen päätöksen-
teon nopeuttamista voidaan arvioida uudelleen. HELVARY ry on huolis-
saan siitä, että nopeutetussa päätöksentekoprosessissa ehtisivät rea-
goimaan vain valmiuksiltaan vahvat ja osaavat. Lausunto on kokonai-
suudessaan liitteenä 4.

Palveluverkkoprosessin kehittäminen jatkuu

Opetuslautakunta on lausunnossaan vastannut huoleen vaikutusmah-
dollisuuksien kaventumisesta toteamalla, että valmisteluvaiheessa on 
käytössä useita erilaisia osallistamisen keinoja, ja vuoropuheluun käy-
tetään riittävästi aikaa myös jatkossa. Palveluverkon valmistelu alkaa 
keskustelulla henkilöstön ja johtokuntien kanssa. Erilaisia vaihtoehtoi-
sia ehdotuksia palveluverkon kehittämiseksi työstetään ideariihessä 
johtokuntien, henkilöstön ja oppilaskuntien edustajien kanssa. Asukkail-
ta kerätään palautetta kaupungin Kerrokantasi-palvelussa, ja asukkaille 
järjestetään avoimia asukastilaisuuksia. Palveluverkkotarkastelua voi-
daan esitellä myös alueen muissa tilaisuuksissa, joissa on mukana 
asian valmistelijoita ja alueen koulujen rehtoreita. 

Opetusviraston esityksen valmistuttua kerätään valmiista ehdotuksesta 
vielä uudelleen palautetta Kerrokantasi-palvelussa. Tarvittaessa palau-
tetta voidaan kerätä useammassa vaiheessa ja palveluverkon
tarkasteluprosessin aikataulua voidaan tarkistaa. Kun opetuslautakun-
nalle esitetään koulujen lakkauttamisia tai perustamisia, esityksessä 
kuvataan osallistamisen tavat ja tulokset. Myös palveluverkkoratkaisu-
jen lapsivaikutukset arvioidaan ja vaikutusarvio tuodaan osaksi esitte-
lyä. Palveluverkkoprosessia on jo uudistettu lisäämällä ja monipuolista-
malla kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia, ja pro-
sessin kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on löytää hyvä ratkaisu palve-
luverkon kehittämiselle yhdessä asukkaiden, koulujen henkilöstön, op-
pilaiden ja opiskelijoiden kanssa. 

Opetuslautakunta toteaa lausunnossaan lopuksi, että valtuuston tehtä-
vänä on edelleen päättää investointien suurista linjoista. Valtuusto 
päättää 10 vuoden investointiohjelmasta ja hyväksyy yksittäisten raken-
nushankkeiden osalta yli 10 miljoonan euron hankesuunnitelmat enim-
mäishintoineen. Kaupunginhallituksen 30.3.2015 linjaamien opetustoi-
men palveluverkon kehittämisen tavoitteiden lisäksi opetuslautakunta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2015 8 (13)
Kaupunginhallitus

Kj/2
30.11.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

noudattaa kaupungin strategisia painopisteitä, joissa palveluverkon te-
hokkuutta ja taloudellisuutta on korostettu. Opetusvirasto raportoi vuo-
sittaisessa toimintakertomuksessaan keskeiset palveluverkkomuutok-
set.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että jos valtuusto hyväksyy toimival-
lan siirtämisen, kaupunginhallituksen tarkoituksena on valtuuston pää-
töksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa opetusvirastoa valmiste-
lemaan kouluverkkotarkastelun osallisuuden ohjeet yhteistyössä koulu-
jen, johtokuntien ja vanhempia edustavien yhdistysten kanssa.
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Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta kannattaa kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustol-
le laatimaa esitystä, jonka mukaan koulun ja oppilaitoksen perustamis-
ta ja lakkauttamista koskeva toimivalta siirretään opetuslautakunnalle. 
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Opetuslautakunta kannattaa myös oppilaitos-käsitteen korjaamista 
"kouluksi ja oppilaitokseksi" esityksen mukaisesti.

Päätösprosessi

Opetuslautakunta toteaa, että nykyinen palveluverkkoa koskeva pää-
tösprosessi on raskas kuntalaisille, päätöksentekijöille ja opetusviras-
tolle, sillä samoja asioita käsitellään monta kertaa eri päätöselimissä. 
Keskimääräinen käsittelyaika on noin vuosi. Lisäksi palveluverkkorat-
kaisuissa päätetään yleensä myös opetuslautakunnan ja sen jaoston 
päätettävissä olevista asioista kuten koulutiloista ja oppilaaksiottoa-
lueista. Palveluverkkoratkaisuja koskevan toimivallan siirtäminen ope-
tuslautakunnalle keventää hallinnollista menettelyä. Opetuslautakunta 
on perehtynyt hyvin opetusviraston palveluverkon kehittämiseen. 

Opetuslautakunta korostaa, että varsinkin koulutulokkaiden huoltajat 
toivovat selkeätä tietoa lapsen koulupaikasta jo esikouluvaiheessa. Sel-
keyttämällä ja lyhentämällä prosessia voidaan vähentää epävarmuutta 
perheen lasten koulupoluista ja niiden jatkumisesta. Päätöksenteon 
joutuisuus auttaa myös palveluverkkoratkaisuista mahdollisesti seuraa-
vien tilamuutosten nopeutumiseen (rakennustoimenpiteiden suunnittelu 
ja toteutus).

Talousarvion toteuttamisen kannalta on ongelmallista, että palveluverk-
kopäätökset tehdään kaupunginvaltuustossa, vaikka opetuslautakunta 
vastaa opetustoimen talousarviosta. Opetustoimen määrärahoista lä-
hes kolmannes kuluu kiinteistömenoihin. Palveluverkkopäätöksillä on 
siksi merkittävä vaikutus opetustoimen talousarvion toteutumiseen ja 
määrärahojen käyttöön. Kokonaismäärärahojen kohdentaminen on te-
hokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa, kun palveluverkkopäätökset 
tekee kokonaismäärärahoista vastuussa oleva opetuslautakunta kau-
punginvaltuuston ja -hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti.

Päätösprosessi muissa Helsingin kaupungin hallintokunnissa ja muissa kunnissa

Koulun tai oppilaitoksen perustaminen tai lakkauttaminen on ainoa pal-
veluverkkoasia, joka käsitellään valtuustossa. Tämä poikkeaa kaupun-
gin yleisestä käytännöstä. Terveyskeskusten, kirjastojen ja nuorisotalo-
jen palveluverkot päätetään lautakunnissa. Käyntikerrat edellä maini-
tuissa paikoissa ovat suuret. Nuorisotalot ovat päivittäisessä käytössä 
kuten koulutkin. Kirjastojen käyntikerrat ovat yli 6,5 miljoonaa käyntiä 
vuodessa. Samanlainen prosessi muiden hallintokuntien kanssa luo hy-
vät edellytykset hallintokuntien yhteiselle suunnittelulle. Tämä tehostaa 
päätöksentekoa ja parantaa palveluja. 

Suurissa kaupungeissa kuten Espoossa opetus- ja varhaiskasvatuslau-
takunta sekä svenska rum -lautakunta päättävät peruskoulun ja lukion 
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perustamisesta ja lakkauttamisesta. Vantaan kaupungilla toimivalta 
koulujen ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta kuuluu 
opetuslautakunnalle. Tampereen kaupungilla lasten ja nuorten palvelu-
jen lautakunta sekä osaamis- ja elinkeinolautakunta päättävät koulujen 
ja oppilaitosten perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Osallisuus, vaikutusmahdollisuudet ja kuuleminen

Kuntalaisten osallisuus on yksi osa palveluverkon suunnittelua ja pää-
tösvaiheita. Palveluverkon kehittämistarpeista keskustellaan koulujen ja 
oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja kuntalaisten sekä päättäjien 
kanssa eri yhteyksissä valmisteluvaiheessa. Opetusvirasto on kehittä-
nyt palveluverkon valmisteluprosessia sekä parantanut kuntalaisten 
vuorovaikutusmahdollisuuksia. Palveluverkkotarkastelussa kaikilla 
alueilla järjestetään avoimet asukastilaisuudet. Ennen tilaisuuksia asuk-
kailta kerätään palautetta kaupungin Kerrokantasi -palvelussa. Palau-
tetta kerätään Kerrokantasi -palvelussa myös asukastilaisuuksien jäl-
keen, kun opetusviraston esitykset palveluverkon tarkistamisesta eri 
alueilla ovat valmistuneet.

Vuosaaren sekä Meilahden ja Pikku Huopalahden alueilla on pidetty 
ideariihi, joissa on valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja palveluverkon tar-
kistamiseksi yhdessä koulujen johtokuntien ja henkilöstön kanssa. Vuo-
saaren alueen palveluverkkotarkastelun eri vaihtoehdot ovat esillä vii-
den päivän ajan Vuotalossa. Paikalla on rehtoreita ja opetusviraston 
asiantuntijoita vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ja keräämässä 
palautetta.

Muuttuva koulu -projektissa etsitään muotoilun menetelmin uusia toi-
mintatapoja palveluverkon kehittämiseen. Tavoitteena on luoda palve-
luverkkoprosessista osallistavampi palvelumuotoilun avulla. Opetuslau-
takunta edellyttää, että opetusvirasto jatkaa palveluverkkoprosessin ke-
hittämistä läpinäkyvämmäksi ja osallistavammaksi lisäämällä asukkai-
den ja vanhempien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelu-
verkon suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.

Kuntalaisille kuuluu kuntalain ja hallintolain mukainen vaikutusmahdolli-
suus palveluverkkoprosessissa. Johtokuntia, oppilaita ja opiskelijoita 
kuullaan ennen päätöksentekoa. Johtokunnissa on myös vanhempien 
edustus, mikä edistää lähidemokratian toteutumista. Kaikki kuulemiset 
pidetään nykyisin ja myös jatkossa ennen opetuslautakuntaan viemistä 
riippumatta siitä, missä varsinainen päätös tehdään. Prosessin myö-
hemmässä vaiheessa ei ole enää kuulemisia.

Kysely ja lausunto
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Opetusvirasto toteutti sähköisen kyselyn palveluverkon päätöksenteon 
kehittämisestä. Johtokuntien jäseniltä ja oppilaskuntien puheenjohtajilta 
kysyttiin koulujen yhdistymistä ja lakkauttamista koskevan päätöksen-
teon siirtämistä kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle. Kysely teh-
tiin syyskuussa. Kysely lähetettiin suomenkielisten ja ruotsinkielisten 
koulujen rehtoreille, jotka toimittivat kyselyn eteenpäin johtokuntien jä-
senille ja oppilaskuntien puheenjohtajille (N 1046). Kyselyyn vastasi 
144 henkilöä.

Vastaajista yli kolmannes suhtautuu myönteisesti esitettyyn ehdotuk-
seen koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lakkauttamista koskevan 
toimivallan siirtämisestä opetuslautakunnalle. Kielteisesti esitettyyn eh-
dotukseen suhtautuu vastaajista alle viidesosa. Puolet vastaajista ei 
ota kantaa asiaan.

Myönteisesti toimivallan lautakunnalle siirtämiseen suhtautuneet perus-
telivat kantaansa palveluverkkoprosessin nopeutumisella ja byrokratian 
vähenemisellä. Myönteisenä asiana pidettiin huoltajien osallistumis-
mahdollisuuksien lisääntymistä palveluverkkoprosessin aikana. Vas-
tauksissa korostui opetuslautakunnan jäsenten asiantuntemus palvelu-
verkkoratkaisuja koskevissa asioissa.

Muutosesitykseen kielteisesti suhtautuneet toivat esiin huolen asiano-
saisten (huoltajat, koulujen johtokunnat, opettajat) mahdollisuudesta 
tulla kuulluksi ja osallistua palveluverkkoprosessiin. Uhkana koetaan, 
että toimivallan siirtäminen opetuslautakunnalle saattaisi johtaa liian 
nopeaan päätöksentekoon.

Ehdollisesti vastanneet tai ne, jotka eivät ottaneet selkeää kantaa toimi-
vallan siirtämisestä opetuslautakunnalle, pitävät kuitenkin päätöksen-
teon keventämistä, yhtenäistä toimintamallia ja asukkaiden osallista-
mista palveluverkkomuutosprosessiin myönteisenä asiana.

Opetusvirasto pyysi Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistyksel-
tä (Helvary ry) lausunnon koulun ja oppilaitoksen perustamista ja lak-
kauttamista koskevan toimivallan siirtämisestä. Helvary ry toteaa lau-
sunnossaan, että ehdotettu päätöksentekomalli kaventaa selkeästi kun-
talaisten osallistumismahdollisuuksia ja demokraattista päätöksente-
koa. Helvary ry:n mielestä osallistamisen tulee olla aitoa, avointa ja laa-
ja-alaista. Päätöksenteon nopeutuminen on hyvä ja kannatettava tavoi-
te, mutta se ei saa tapahtua demokratian kustannuksella. Niin arvioin-
nin laaja-alaisuuden, kunnan kokonaisedun kuin kuntalaistenkin edun 
mukaista on, että vaikutuksia arvioidaan useammassa elimessä. Myös 
muutoksen ajoitus on Helvary ry:n mukaan huono, sillä palveluverkon 
kehittämisprosessia tulee ensin syventää huomattavasti, jonka jälkeen 
päätöksenteon nopeuttamista voidaan arvioida uudelleen. Helvary ry 
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on myös huolissaan siitä, että nopeutetussa päätöksentekoprosessissa 
ehtisivät reagoimaan vain valmiuksiltaan vahvat ja osaavat.

Opetuslautakunta toteaa yhteenvetona, että valtaosa kyselyyn vastan-
neista toimivaltakysymykseen kantaa ottaneista puolsi toimivallan siir-
tämistä opetuslautakunnalle. Helvary ry ei kannattanut toimivallan siir-
tämistä. Kaikki kyselyyn vastanneet sekä Helvary ry olivat samaa miel-
tä siitä, että prosessia tulee nopeuttaa. Epäilyjä kohdistui osallisuuden 
ja osallistumisen mahdollisuuksiin.

Opetuslautakunta toteaa, että palveluverkkoprosessia on uudistettu li-
säämällä ja monipuolistamalla kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumis-
mahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää hyvä ratkaisu palveluverkon ke-
hittämiselle yhdessä asukkaiden, koulujen henkilöstön, oppilaiden ja 
opiskelijoiden kanssa. Käytössä on useita erilaisia osallistamisen kei-
noja. Osallistamiseen käytetään riittävästi aikaa. 

Palveluverkon valmistelu alkaa keskustelulla henkilöstön ja johtokun-
tien kanssa. Erilaisia vaihtoehtoisia ehdotuksia palveluverkon kehittä-
miseksi työstetään ideariihessä johtokuntien, henkilöstön ja oppilaskun-
tien edustajien kanssa. Asukkailta kerätään palautetta kaupungin Ker-
rokantasi-palvelussa. Asukkaille järjestetään kaikille avoimia asukasti-
laisuuksia. Palveluverkkotarkastelua voidaan esitellä myös alueen 
muissa tilaisuuksissa, joissa on mukana asian valmistelijoita ja alueen 
koulujen rehtoreita. Kun opetusviraston esitykset palveluverkon tarkis-
tamisesta ovat valmistuneet, kerätään vielä palautetta Kerrokantasi-
palvelussa. Tarvittaessa palautetta voidaan kerätä useammassa vai-
heessa ja palveluverkon tarkasteluprosessin aikataulua voidaan tarkis-
taa.

Kun opetuslautakunnalle esitetään koulujen lakkauttamisia tai perusta-
misia, kuvataan esityslistassa osallistamisen tavat ja tulokset. Myös 
palveluverkkoratkaisujen lapsivaikutukset arvioidaan ja vaikutusarvio 
tulee osaksi esittelyä.

Lopuksi

Opetuslautakunta toteaa lisäksi, että valtuuston tehtävänä on edelleen 
päättää investointien suurista linjoista. Valtuusto päättää talousarvion 
osana palvelurakennusten 10 vuoden talonrakennusohjelmasta sekä 
hyväksyy yksittäisten rakennushankkeiden osalta erikseen yli 10 mil-
joonan euron hankesuunnitelmat enimmäishintoineen.

Kaupunginhallituksen 30.3.2015 linjaamien opetustoimen palveluver-
kon kehittämisen tavoitteiden lisäksi opetuslautakunta noudattaa kau-
pungin strategisia painopisteitä, joissa palveluverkon tehokkuutta ja ta-
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loudellisuutta on korostettu. Opetusvirasto raportoi vuosittaisessa toi-
mintakertomuksessaan keskeiset palveluverkkomuutokset.

Käsittely

27.10.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Jalovaara teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotus muute-
taan muotoon:

"Opetuslautakunta ei kannatta esitystä, jonka mukaan koulun ja oppilai-
toksen perustamista ja lakkauttamista koskeva toimivalta siirretään 
opetuslautakunnalle. Opetuslautakunta näkee, että koulun ja oppilaitok-
sen perustamista ja lakkauttamista koskeva toimivalta tulee säilyttää 
kaupunginvaltuustolla."

Kannattaja jäsen Nyman
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