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§ 36
Sammanslagning av Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläas-
teen koulu till en enhetlig grundskola

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag slå 
samman Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläasteen koulu till en 
enhetlig grundskola räknat från 1.8.2017.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att 
det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars 
godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ord-
föranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina ytt-
randen till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. 

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd 
av ledamoten Nina Huru under diskussionen hade föreslagit att stads-
fullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny 
beredning utgående från att alternativ med renovering och tillbyggnad 
ska utredas i brådskande ordning utan att skolorna administrativt slås 
samman.

Redogörelsen befanns vara riktig.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar 
ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss god-
känts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning 
utgående från att alternativ med renovering och tillbyggnad ska utredas 
i brådskande ordning utan att skolorna administrativt slås samman.

Ja-röster: 78
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija 
Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura 
Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbard-
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he Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, 
Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Hele-
na Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-
laakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva 
Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehti-
puu, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse 
Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paa-
volainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Pelto-
korpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, 
Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas 
Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru

Blanka: 2
Vesa Korkkula, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 2
Seppo Kanerva, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ord-
föranden såsom redogörelse att ledamoten Veronika Honkasalo under-
stödd av ledamoten Sirkku Ingervo under diskussionen hade föreslagit 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 
den administrativa sammanslagningen att det ses 
till att Vesalan peruskoulu har tillräckligt med re-
surser för biträdande rektorer.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrel-
sens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Veronika Honkasalos 
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förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av den admi-
nistrativa sammanslagningen att det ses till att Vesalan peruskoulu har 
tillräckligt med resurser för biträdande rektorer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 33
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, 
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalo-
vaara, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra Malin, Silvia 
Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamä-
ki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Ve-
sikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 5
Helena Kantola, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pia Pakarinen, Wille Ryd-
man

Blanka: 46
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, 
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Suzan 
Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, 
Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Pekka 
Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niira-
nen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokor-
pi, Erkki Perälä, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tu-
omas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, To-
mi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Ur-
ho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Veronika Honkasalos 
förslag till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
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Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Väestöennuste, oppilastiedot ja tilatiedot
2 Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille
3 Vesalan yläasteen johtokunnan lausunto
4 Vesalan ala-asteen johtokunnan lausunto
5 Keinutien ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Asukaspalautteet
7 Vesalan ala-asteen henkilökunnan kirje kaupunginhallitukselle

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En enhetlig studieväg som syfte

Förslaget om sammanslagning av Vesalan ala-asteen koulu och Vesa-
lan yläasteen koulu till en enhetlig grundskola baserar sig på helhets-
granskningen av servicenätet i området. Utgångspunkten är den av 
stadsstyrelsen 30.3.2015 fastställda utbildningspolitiska riktlinjen enligt 
vilken staden strävar att förlägga stadens finskspråkiga grundläggande 
utbildning till enhetliga grundskolor med minst två parallella årskurser 
1–9. Förslaget följer stadens strategiska mål och anvisningarna för 
ekonomiplaneringen. Syftet med servicenätsgranskningen är att pro-
gnosera kommande förändringar och erbjuda högkvalitativ och 
mångsidig service i områdena.

Efter helhetsgranskningen av servicenätet i Ärvings har utbildnings-
nämnden 17.11.2015 föreslagit stadsstyrelsen att Vesalan ala-asteen 
koulu och Vesalan yläasteen koulu ska slås samman till en enhetlig 
grundskola räknat från 1.8.2017. Vid utbildningsnämndens sammanträ-
de framlades ett förslag till återremiss av ärendet för ny beredning, men 
förslaget fick inget understöd och förföll.

En enhetlig grundskola möjliggör en enhetlig och trygg studieväg och 
skolkultur för eleven under hela grundskoletiden. Studievägen avbryts 
inte med en övergångsfas mellan årskurserna 6 och 7, och eleverna 
har samma personal som sitt stöd under hela grundskoletiden, vilket 
gör det möjligt att de stödåtgärder som eleven behöver kan planeras på 
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lång sikt. Skolans storlek påverkar skolans resurser: i en större skola är 
elevvårdspersonalen tillgänglig för eleverna varje dag (kurator och häl-
sovårdare) eller nästan varje dag (psykolog). Eleverna lär känna 
varandra och elever i olika åldrar kan lära sig och fungera tillsammans.

I en enhetlig grundskola kan elever smidigt delas i olika undervisnings-
grupper och då kan elevernas olika behov bättre beaktas. Gemensam-
ma lärare kan flexibelt undervisa i årskurserna 1–9 och gemensamma 
lokaler medför en ny slags fysisk inlärningsmiljö. I en större skola är det 
lättare att förverkliga ett mångsidigt språkutbud och flera valbara äm-
nen eftersom det är lättare att få ett tillräckligt antal elever i de olika 
grupperna.

Vid sammanslagningen av skolorna fästs avseende på att skapa en en-
hetlig verksamhetskultur som påverkar både elevernas och lärarnas 
välbefinnande. En enda skola möjliggör långsiktigt nätverkssamarbete i 
området som stöder barnets utveckling. Elevernas trivsel och lärarnas 
välbefinnande främjas också av att skolan har mer resurser för att leda 
skolan än en liten skola, och rektorn har mer tid för ledningsuppgifter.

Ombyggnad av lågstadieskolan under planering

Det finns tre grundskolor i Ärvings: Vesalan ala-asteen koulu med års-
kurserna 1–6 (501 elever), Keinutien ala-asteen koulu med årskurserna 
1–6 (572 elever) och Vesalan yläasteen koulu med årskurserna 7–9 
(340 elever). Vesalan yläasteen koulu är närskolan för alla barn som 
bor i området efter årskurs 6. Vesalan yläasteen koulu ger betonad un-
dervisning i natur och vetenskap. Den betonade undervisningen omfat-
tar 41 elever. Vesalan ala-asteen koulu har en filialskola, Ruuti, som 
ligger vid Gårdsbackabågen 22.

Utbildningstjänsterna och -lokalerna utvecklas utifrån principen om lo-
kal jämlikhet. I de nya områdena byggs de skolor som invånarantalet 
förutsätter, och staden avstår från skolor i de områden där elevantalet 
sjunker på annat sätt än tillfälligt. Skolorna dimensioneras utgående 
från att de ska tjäna eleverna i det egna elevupptagningsområdet och 
målet är att effektivt utnyttja skollokalerna.

Skolorna i Ärvings är kalkylmässigt inte fullsatta och antalet elever i 
området väntas inte öka under de närmaste åren. Den sammanlagda 
kapaciteten vid Vesalan ala-asteen koulu och Vesalan yläasteen koulu 
är 1 058 elevplatser. Kapaciteten innebär det antal elevplatser som ska 
uppnås för att effektivt kunna utnyttja skolans lokaler. Det bor cirka 
1 200 barn och unga i Ärvings, och enligt befolkningsprognosen kom-
mer antalet barn i grundskoleåldern som bor i området inte att föränd-
ras under de kommande tio åren.
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Alla som bor i området kommer inte till områdets egen skola och å and-
ra sidan kommer elever från andra områden till områdets skola. Vid 
skolorna i Ärvings uppgår andelen elever som väljer sin närskola till 
80 % i årskurs 1 och 55 % i årskurs 7. Befolkningsprognosen och elev- 
och lokaluppgifterna för området finns som bilaga 1.

Enligt strategiprogrammet ska den ekonomiska balansen tryggas ge-
nom att omorganisera funktioner, utnyttja ny teknologi och förbättra 
verksamhetsprocesserna och verksamhetsmetoderna. Effekten hos 
basservicen ska ökas för att strategiprogrammets mål för ekonomisk 
balans ska uppnås. I syfte att hålla ekonomin i balans och uppnå bättre 
produktivitet ska alla förvaltningar göra upp lokalanvändningsprogram 
och effektiviseringsplaner i vilka de teknologiska förändringarna och 
nya service- och arbetssätt ska beaktas. I budgeten för 2016 och eko-
nomiplanen för 2016–2018 anges lokalbesparingar som en av de vikti-
gaste ekonomiska anpassnings- och effektiviseringsåtgärderna inom 
bildningsväsendet. Inom utbildningen uppnås besparingar genom att 
administrativt slå ihop skolor och avstå från onödiga lokaler.

Ombyggnaden av Vesalan yläasteen koulus skolhus blev färdig år 
2015 och en ombyggnad av lågstadieskolans skolhus har planerats för 
åren 2017–2018. I investeringsprogrammet godkänt av stadsfullmäkti-
ge hösten 2015 har 13 miljoner euro reserverats för ombyggnaden. Ut-
bildningsverket och lokalcentralen utreder också en möjlighet att i stäl-
let för ombyggnaden av lågstadieskolan bygga en tillräckligt stor ny-
byggnadsdel för hela elevantalet i den sammanslagna skolan i sam-
band med högstadieskolans skolhus. Sammanslagningen av skolorna 
effektiviserar i varje fall lokalanvändningen till den grad att det blir möj-
ligt att avstå från lågstadieskolans filialskola Ruuti. Detta medför bespa-
ringar på 135 000 euro om året.

Direktionerna, personalen och invånarna tas med i planeringen

Både direktionen för Vesalan ala-asteen koulu och direktionen för 
Vesalan yläasteen koulu tillstyrker i sitt utlåtande sammanslagningen 
av skolorna till en enhetlig grundskola. Direktionerna var oroliga för lo-
kalernas tillräcklighet och planeringen av bl.a. lokalerna för idrott och 
gymnastik och gårdsområdena. Utlåtande begärdes också hos direktio-
nen för Keinutien ala-asteen koulu. Direktionen tillstyrker sammanslag-
ningen i sitt utlåtande. Utlåtandena i sin helhet finns som bilagorna 3–6.

Skolornas personal har i april 2015 blivit informerad om att samman-
slagningsprocessen börjar. Ett informationsmöte för hörande av skol-
personalen enligt samarbetsförfarandet ordnades 23.9.2015 för lågsta-
dieskolans personal och 21.9.2015 för högstadieskolans personal.
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Vårdnadshavarna blev i slutet av maj 2015 informerade om att service-
nätsprocessen ska inledas genom att ett meddelande skickades till 
dem i Wilma. Vårdnadshavarna har under höstens gång blivit informe-
rade om de olika faserna för projektet genom meddelanden i Wilma.

Vårdnadshavarna och övriga invånare i området har haft möjlighet att 
påverka hur servicenätprocessen fortskrider genom tjänsten Kerrokan-
tasi i två faser: före invånarmötet 10–16.9.2015 då två alternativa mo-
deller lades fram, och efter invånarmötet 20.9–3.10.2015 då bara ett 
förslag lades fram. Ett invånarmöte hölls 16.9.2015. Man informerade i 
förväg om att ett invånarmöte ska ordnas genom tidningsannonser och 
meddelanden hem till eleverna genom Wilma. Invånarna har också haft 
möjlighet att ge respons genom stadens responssystem. Invånarre-
sponsen finns som bilaga 7.

Förändringen följs upp och understöds

Skolans ledning, personal och elever skapar tillsammans med vård-
nadshavarna en verksamhetskultur i den nya skolan. Den nya läropla-
nen styr undervisningen och fostran i skolan. Sammanslagningen av 
skolorna leds av en rektor som utsetts för uppdraget, och en föränd-
ringsledningsgrupp bildas av personer i de skolor som ska slås sam-
man. Förändringsledningsgruppen ansvarar för planeringen av och tid-
tabellen för sammanslagningsprocessen, följer upp och bedömer hur 
sammanslagningen fortskrider och gör behövliga ändringar.

Uppföljningsgruppen består av rektorerna och direktionsordförandena 
för de skolor som ska slås ihop och representanter för utbildningsver-
ket. Gruppen har till uppgift att följa upp hur sammanslagningen fort-
skrider, informera de olika aktörerna, främja och säkerställa behövliga 
åtgärder och söka lösningar till problem som förändringsledningsgrup-
pen tar upp.

Den nya läroplanen införs 1.8.2016. De gemensamma grupperna för 
skolorna utarbetar en ny gemensam läroplan i samma tidtabell som 
den nya läroplanen ska införas.

Utöver förändrings- och uppföljningsgrupperna anvisas en konsult för 
skolorna som stöd för genomförandet av förändringen. Rektorerna för 
de skolor som ska slås samman beslutar om hur konsultresursen ut-
nyttjas (bl.a. stöd för ledningen i förändringsprocessen, möten och ut-
bildning för personalen, konsulttjänster för skolornas direktioner). Stö-
det är tillgängligt under läsåret före och första läsåret efter samman-
slagningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Väestöennuste, oppilastiedot ja tilatiedot
2 Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille
3 Vesalan yläasteen johtokunnan lausunto
4 Vesalan ala-asteen johtokunnan lausunto
5 Keinutien ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Asukaspalautteet
7 Vesalan ala-asteen henkilökunnan kirje kaupunginhallitukselle

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.01.2016 § 35

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää yhdistää Vesalan ala-asteen koulun ja 
Vesalan yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

11.01.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 17.11.2015 § 211

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuu-
stolle, että Vesalan ala-asteen koulu ja Vesalan yläasteen koulu yhdis-
tetään yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Käsittely

17.11.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Ahva ehdotti, että asia palautetaan opetusviraston uudelleen val-
misteltavaksi.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
Taina Tervonen, aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 27.10.2015 § 107

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja 
edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Vesa-
lan ala-asteen koulu ja Vesalan yläasteen koulu yhdistetään yhtenäi-
seksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Käsittely

27.10.2015 Ehdotuksen mukaan
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Keskustelu.

Jäsen Nyman ehdotti, että asia palautetaan opetusviraston uudelleen 
valmisteltavaksi.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi
Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi


