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Herttoniemen ala-asteen koulun johtokunta
Siilitien peruskoulun johtokunta
Herttoniemen yhteiskoulun johtokunta

LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Opetusvirasto pyytää seuraavasta esityksestä johtokunnan lausuntoa:

Herttoniemen ala-asteen koulu ja Siilitien peruskoulu yhdistetään hallin-
nollisesti 1.8.2015 alkaen ja luovutaan osasta koulujen nykyisistä tiloista.

Perustelut

Koulutuspolittiiset tavoitteet

Palveluverkon koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaan (olk 31.1.2012 §
7) perusopetuksessa huolehditaan opetuksellisesta yhtenäisyydestä 1 - 9
- luokilla ja muodostetaan mahdollisuuksien mukaan hallinnollisesti yhte-
näisiä peruskouluja (luokat 1–9). Oppilaaksiottoalueita kehitetään vas-
taamaan nykyistä laajemman alueen koulutustarvetta. Samalla huolehdi-
taan koulumatkojen turvallisuudesta

Tavoitteena on, että alueellinen tasapuolisuus toteutuu koulutuspalve-
luissa ja tiloissa. Uusille alueille esitetään rakennettavaksi väestöennus-
teeseen pohjautuvat peruskoulutilat ja luovutaan ylimääräisistä kouluti-
loista alueilla, joilla oppilasmäärä laskee muutoin kuin tilapäisesti.

Suunnittelun lähtökohtana on myös toimiva erityisluokkaverkko, joka ja-
kautuu tasaisesti koulujen kesken alueiden tarpeen mukaan

Valtuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa todetaan mm. seuraa-
vaa: koulu- ja oppilaitosverkko sopeutetaan oppilaiden ja opiskelijoiden
muuttuvia palvelutarpeita vastaavasti ja tarkistamalla tilamitoitusperus-
teet ottamalla huomioon kaikki kaupungissa sijaitsevat koulut ja oppilai-
tokset.
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Koulut

Siilitien peruskoulu ja Herttoniemen ala-asteen koulu ovat vuosiluokkien
1 – 6 opetusta antavia kouluja, jotka muodostavat yhdessä Herttoniemen
yläasteen koulun kanssa alueella yhtenäisen perusopetuksen alueen.
Sekä Siilitien peruskoulu että Herttoniemen ala-asteen koulu ovat nykyi-
sellä oppilasmäärällä melko pieniä yksikköjä. Siilitien peruskoulussa on
sen kokoon nähden paljon erityisluokkia. Herttoniemen ala- asteen kou-
lussa aloittaa syksyllä 2014 yksi erityisluokka. Herttoniemen yhteiskou-
lussa on kaksi erityisluokkaa.

Opetussuunnitelma

Peruskoulun opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja tuntijako
uudistuvat ja otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa koroste-
taan perusopetuksen yhtenäisyyttä ja oppilaan oppimispolun jatkumoa.
Lisäksi painotetaan tulevaisuudessa tarvittavia laaja-alaista osaamista.

Molempien koulujen yläluokkien kouluna on Herttoniemen yhteiskoulu.
Opetussuunnitelman uudistuminen rinnan palveluverkon kehittämisen
kanssa tarjoavat Herttoniemen alueelle entistä paremmat mahdollisuudet
kehittää opetuksen jatkumoa ja uudenlaista innovatiivista palvelukoko-
naisuutta.

Oppilaspohja ja tilat

Koulut mitoitetaan palvelemaan omaa oppilaaksiottoaluetta. Tavoitteena
on koulutilojen tehokas käyttö. Alla tarkastellaan Herttoniemen ala-
asteen ja Siilitien peruskoulun oppilaaksiottoaaluetta yhtenä kokonaisuu-
tena.

Herttoniemen ala-asteen ja Siilitien peruskoulun oppilaspohja (väestöen-
nuste) on taulukossa 1.

Taulukko 1. 6-11 –vuotiaiden väestöennuste Herttoniemen ala-asteen ja Siilitien perus-
koulun oppilaaksiottoalueilla

Taulukko 1. 6-11 –vuotiaiden väestöennuste Herttoniemen ala-asteen ja Siilitien peruskoulun oppilaaksiottoalueilla

Lukuvuosi 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
6-11 v. väes-
töennuste 345 343 345 342 357 365 395 453 525 577
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Oppilaspohja alkaa kasvaa seuraavan vuosikymmenen alussa, jolloin Sii-
litien oppilaaksiottoalueen pohjoisreunalle rakennetaan paljon uusia
asuntoja, joissa arvioidaan asuvan lapsiperheitä. Myös muualla Hertto-
niemessä on asuntorakentamista,  jonka kaupungin Tietokeskus on jo ot-
tanut huomioon tehdessään väestöennustetta. Tiedossa oleva rakenta-
minen sisältyy siis pääosin yllä olevaan ennusteeseen.

Herttoniemen ala-asteen lähikoulun valinneiden osuus koko alueen väes-
töstä vaihdellut kolmen viimeisen vuoden aikana 77-100 % välillä ja Siili-
tien peruskoulun 54-68 % välillä.

Herttoniemen ala-asteen vähimmäisoppilaspaikkojen määrä (kapasiteet-
ti) on 251+10 % ja Siilitien peruskoulun 193+10 %. Yhteensä kapasiteetti
on 488 oppilaspaikkaa. Taulukon 2 laskelmissa on lisäksi otettu huomi-
oon valinnat pois alueen lähikoulusta ja erityisopetuksen tarpeet ja ver-
rattu lähikoulupaikkatarvetta käytettävissä oleviin tiloihin

Taulukko 2. Käytössä olevien oppilaspaikkojen ja lähikoulupaikkatarpeen erotus
                   (Lähde:Tila- ja ennustetaulukko 2013)

Lukuvuosi 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
käytössä olevat op-
pilaspaikat - lähi-
koulupaikkatarve 147 149 146 150 135 127 96 38 -34 -86

Kouluissa on ylimääräistä tilaa noin 150 oppilaspaikan verran aina vuo-
teen 2022 - 2023 saakka, jonka jälkeen alueella tarvittaneen lisää kouluti-
laa. Uuden alueen oppilaiden koulupolun suunnittelu on yhteydessä alu-
een kokonaistarkasteluun, jolloin lähikouluksi voi muodostua muu kuin
nykyiset vanhan Herttoniemen alueen koulut.

Oppilaaksiottoalue

Yhdistyvän koulun oppilaaksiottoalueen määrityksen lähtökohtana on
koulujen nykyiset oppilaaksiottoalueet. Aluetta voidaan muuttaa, mikäli
koulumatkojen turvallisuus ja matkojen pituudet sitä edellyttävät.

Koulujen resurssit

Koulujen resurssit lasketaan pääosin koulun oppilasmäärän mukaan.
Koulujen johtamisjärjestelmän ja myös opettajien opetusvelvollisuuden
täyttymisen näkökulmasta pieni koulu on haasteellinen.
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Johtokunnan lausunto

Johtokunnan lausunto pyydetään toimittamaan 3.3.2014 mennessä kirjal-
lisena opetusvirastoon osoitteella Inari Salonen, PL 3000, 00099 Helsin-
gin kaupunki ja lisäksi sähköisesti opetusvirastoon osoitteella opetusvi-
rasto@hel.fi. Lausunnossa tulee ilmetä, että johtokunta on lausuntoa an-
taessaan kuullut oppilaskuntaa (NL 8 §).

Marjo Kyllönen
vs. linjanjohtaja


