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Hietakummun ala-asteen koulun johtokunta
Kotinummen ala-asteen koulun johtokunta
Ylä-Malmin peruskoulun johtokunta

LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ MALMIN ALUEELLA

Opetuslautakunnan suomenkieliseen jaoston päätettäväksi on tarkoitus vie-
dä 27.10.2015 seuraava esitys, josta opetusvirasto pyytää johtokunnan lau-
suntoa:

Kotinummen ala-asteen koulu ja Ylä-Malmin peruskoulu yhdistetään
yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2016 alkaen.

Perustelut

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu koulutus-
poliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä kaupungin
strategisiin tavoitteisiin ja taloussuunnitteluohjeistukseen.

Pedagogiset perustelut

Perusopetuslaki lähtee yhtenäisen perusopetuksen ajatuksesta ja lähikou-
lusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja
tuntijako ovat uudistuneet ja ne otetaan käyttöön 1.8.2016. Helsingin kau-
pungissa laaditaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat.

Yhtenäinen 1-9 -luokkien peruskoulu mahdollistaa oppilaalle yhtenäisen
koulupolun ja yhtenäisen koulukulttuurin.  Oppilaalle ei tule nivelvaihetta 6.
ja 7. luokan välissä. Uusien opetussuunnitelmien myötä otetaan käyttöön
uudenlaisia oppimisen ja opettamisen tapoja. Opetettavien aineiden mää-
rään tulee muutoksia, jotka vaikuttavat koulun toimintaan. Luokan- ja ai-
neenopettajien käyttö on joustavaa eri luokka-asteilla. Yhtenäisessä perus-
koulussa voidaan tiloja käyttää joustavasti ja monipuolisesti. Uudet tilat tuo-
vat fyysisesti uudenlaisen oppimisympäristön.

Koulun johtaminen ja resurssit

Kaupunki on panostanut vahvasti johtamisen kehittämiseen. Suurempi kou-
lukoko vähentää rehtorin opetustunteja ja tuo näin enemmän aikaa johtami-
seen. Hyvä johtaminen näkyy oppilaiden viihtyvyytenä ja henkilöstön tyyty-
väisyytenä.
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.
Koulun käytettävissä olevat resurssit pohjautuvat koulun oppilasmäärään.
Jokainen oppilas tuo koululle lisäresursseja opetukseen, koulunkäyntiavus-
tukseen, sihteeripalveluihin ja oppilashuoltohenkilöstön palveluihin.  Suu-
ressa koulussa rehtorilla opetustunteja on 0-2, jolloin rehtori voi keskittyä
kokonaan johtamiseen. Kun koulun koko kasvaa riittävän suureksi, koulus-
sa on rehtorin lisäksi virka-apulaisrehtori ja koulusihteeri. Oppilashuollon
henkilöstö on tavoitettavissa koulun oppilaille joka päivä (kuraattori ja ter-
veydenhoitaja) tai lähes joka päivä (psykologi).

Malmin alueen kouluverkko

Malmin alueella toimii nyt Kotinummen ala-aste, Hietakummun ala-aste se-
kä Ylä-Malmin peruskoulu. Ylä-Malmin peruskoulu on kaikkien alueella asu-
vien lasten lähikoulu 6. luokan jälkeen. Oppilaita on Kotinummen ala-
asteella 182 ja Ylä-Malmin peruskoulussa 629, yhteensä 711 (elokuu 2015).
kouluissa ei ole painotettua opetusta.

Koulut mitoitetaan palvelemaan oman oppilaaksiottoalueen asukkaita. Ta-
voitteena on koulutilojen tehokas käyttö. kotinummen ala-asteen ja Ylä-
Malmin peruskoulun kapasiteetti on yhteensä 736  oppilaspaikkaa. Kapasi-
teetti on se oppilaspaikkamäärä, jonka täyttyessä voidaan sanoa koulun
olevan tehokkaassa käytössä.

Väestöennusteet  ja tilat

6-11-vuotiaiden väestöennuste vuodelle 2016 on 411 lasta ja 12-14-
vuotialle 516 nuorta eli yhteensä 944 lasta/nuorta. Ennusteen mukaan Ko-
tinummen ala-asteen ja Ylä-Malmin peruskoulun nykyisillä oppilaaksiotto-
alueilla asuvien  6-11-vuotiaiden määrä kasvaa noin 50:llä ja 12-16-
vuotiaden määrä yli 100:lla. Vireillä on oppilaaksiottoalueen muutos
(ks.ryhmäkirje rk062-2015/2.9.2015).

Taulukko. Väestöennuste vuosille 2016-2025 Kotinummen ala-asteen ja Ylä-Malmin peruskoulun oppi-
laaksiottoalueella

Väestöennuste (oppilaaksiottoalueella asuvat)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

6-11 -
vuotiaat 411 431 434 446 457 453 457 461 463 458
12-14 vuoti-
aat 516 533 535 531 547 590 587 619 620 648
Yhteensä 944 966 969 977 1004 1043 1044 1080 1083 1106
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Kaikki alueella asuvat eivät tule oman alueen kouluun ja toisaalta oppilaita
tulee kouluun muultakin alueelta. Syksyllä 2014 näissä kouluissa oli ala-
luokilla 431 oppilasta ja yläluokilla 280 oppilasta eli 711 oppilasta.

Kotinummen ala-asteen ja Ylä-Malmin peruskoulun yhteenlaskettu kapasi-
teetti on 736 oppilaspaikkaa. oppilaspaikkaa. Ylä-Malmin peruskoululla on
kaksi toimipaikkaa ja Kotinummen ala-asteella yksi. Kaikki koulurakennuk-
set jäävät uuden yhtenäisen peruskoulun käyttöön.

Yhdistyvän koulun nimi, toimipaikat, oppilaaksiottoalue

Jos koulut yhdistyvät, uuden koulun nimi, toimipaikat ja oppilaaksiottoalue
on tarkoitus tuoda päätettäväksi opetuslautakunnan suomenkieliseen jaos-
toon kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen. Tästä pyydetään johtokunnilta
uudet lausunnot

Johtokunnan lausunto

Johtokunnan lausunto pyydetään toimittamaan 6.10.2015 mennessä kirjalli-
sena opetusvirastoon osoitteella Inari Salonen, PL 3000, 00099 Helsingin
kaupunki ja lisäksi sähköisesti opetusvirastoon osoitteella inari.salonen (at)
hel.fi. Lausunnossa tulee ilmetä, että johtokunta on lausuntoa antaessaan
kuullut oppilaskuntaa (NL 8 §).

Lisätietoja antaa aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja, p. 310 71764, ulla-
maija.vahasarja (at) hel.fi.

Outi Salo
linjanjohtaja


