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§ 7 LAUSUNTOPYYNTÖ VESALAN ALUEEN KOULUVERKKOESITYKSEEN

LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ VESALAN ALUEELLA

Opetuslautakunnan suomenkieliseen jaoston päätettäväksi on tarkoitus viedä
27.10.2015 seuraava esitys, josta opetusvirasto pyytää johtokunnan lausuntoa:
Vesalan ala-asteen koulu ja Vesalan yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Perustelut
Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu koulutuspoliittisiin
linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä kaupungin
strategisiin tavoitteisiin ja taloussuunnitteluohjeistukseen.

Lausunnolla oleva esitys koskee Vesalan ala-asteen ja Vesalan yläasteen
yhdistämistä. Mikäli koulut yhdistyvät on tarkoitus rakentaa yläasteen koulurakennuksen
yhteyteen uudisrakennusosa, jolloin uuden yhdistyvän koulun
toiminta keskittyy yhteen rakennukseen. Tilat mitoitetaan yhtenäisen peruskoulun
alueen oppilasmäärän mukaisiin tarpeisiin. Ruudin sivukoulusta luovutaan.
Nykyisiä Vesalan ala-asteen koulun tiloja käytetään siihen asti,
kunnes uudisrakennusosa valmistuu.

Päätökset tilaratkaisuista tehdään yhdistämispäätöksen jälkeen. Koulujen
yhdistämisestä päättää kaupunginvaltuusto. Rakentamisen osalta opetuslautakunnan
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jaosto/opetuslautakunta tekee esityksen tilakeskuksen kautta
valtuustolle. Tiloista luopumisesta päättää opetuslautakunnan suomenkielinen
jaosto.

Pedagogiset perustelut

Perusopetuslaki lähtee yhtenäisen perusopetuksen ajatuksesta ja lähikoulusta.
Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja
tuntijako ovat uudistuneet ja ne otetaan käyttöön 1.8.2016.

Helsingin kaupungissa laaditaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Helsingin
kaupungissa laaditaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Uusien
opetussuunnitelmien laatiminen on käynnissä. Vesalan ala-aste ja Vesalan
yläaste ovat tehneet yhteistyötä uudessa opetussuunnitelma prosessissa.

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 määrään
tulee muutoksia, jotka vaikuttavat koulun toimintaan. Luokan- ja aineenopettajien
käyttö on joustavaa eri luokka-asteilla. Yhtenäisessä peruskoulussa
voidaan tiloja käyttää joustavasti ja monipuolisesti. Uudet tilat tuovat
fyysisesti uudenlaisen oppimisympäristön.

Koulun johtaminen ja resurssit

Kaupunki on panostanut vahvasti johtamisen kehittämiseen. Hyvä johtaminen
näkyy oppilaiden viihtyvyytenä ja henkilöstön tyytyväisyytenä.

Koulun käytettävissä olevat resurssit pohjautuvat koulun oppilasmäärään.
Jokainen oppilas tuo koululle lisäresursseja opetukseen, koulunkäyntiavustukseen,
sihteeripalveluihin ja oppilashuoltohenkilöstön palveluihin. Kun
koulun koko kasvaa riittävän suureksi, koulussa on rehtorin lisäksi virka-apulaisrehtori
ja koulusihteeri. Oppilashuollon henkilöstö on tavoitettavissa
koulun oppilaille joka päivä (kuraattori ja terveydenhoitaja) tai lähes joka
päivä (psykologi).

Vesalan alueen kouluverkko

Vesalan alueella toimii nyt Vesalan ala-aste kahdessa toimipisteessä, Vesalan
yläaste sekä Keinutien ala-aste, jonka oppilaiden lähikouluna on Vesalan
yläaste 6. luokan jälkeen. Oppilaita on Vesalan ala-asteella 501 ja Vesalan
yläasteella 340, yhteensä 841. Vesalan yläasteella on Luonto ja tiede –
painotus, jossa on 41 oppilasta.

Koulut mitoitetaan palvelemaan oman oppilaaksiottoalueen asukkaita. Tavoitteena
on koulutilojen tehokas käyttö. Koulujen kapasiteetti on yhteensä
1058 oppilaspaikkaa. Kapasiteetti on se oppilaspaikkamäärä, jonka täyttyessä
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voidaan sanoa koulun olevan tehokkaassa käytössä.

Väestöennusteet ja tilat

6-11-vuotiaiden väestöennuste vuodelle 2016 on 616 lasta ja 12-14-
vuotiaille 617 nuorta eli yhteensä 1233 lasta/nuorta. Ennusteen mukaan
alueella asuvien peruskoululaisten määrä pysyy vakaana seuraavat 10
vuotta (taulukko):

Taulukko. Väestöennuste vuosille 2016-2025 Vesalan ala-asteen ja Vesalan yläasteen
oppilaaksiottoalueella

Väestöennuste (oppilaaksiottoalueella asuvat)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6-11 -vuotiaat 616 612 603 622 617 622 620 624 635 623

12-14 vuotiaat 617 627 610 625 618 615 606 592 572 599
Yhteensä 1233 1239 1213 1247 1235 1237 1226 1216 1207 1222

Kaikki alueella asuvat eivät tule oman alueen kouluun ja toisaalta oppilaita
tulee kouluun muultakin alueelta. Syksyllä 2015 näissä kouluissa oli alaluokilla
501 oppilasta ja yläluokilla 340 oppilasta eli 841 oppilasta.

Vesalan ala-asteen ja Vesalan yläasteen kapasiteetti on 1058 oppilaspaikkaa.
Kouluissa on hyvin tilaa. Vesalan ala-aste toimii kahdessa rakennuksessa
ja Vesalan yläaste yhdessä. Vesalan ala-asteen rakennukseen on
suunniteltu peruskorjaus. Jos koulut yhdistyvät, esitetään tilamuutoksia,
joissa luovuttaisiin sekä peruskorjauksista että Ruudista. Näiden sijasta laajennettaisiin
yläasteen rakennusta uudisrakentamisella.

Yhdistyvän koulun nimi, toimipaikat, oppilaaksiottoalue

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

Johtokunnan lausunto

Johtokunnan lausunto pyydetään toimittamaan 6.10.2015 mennessä kirjallisena
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 §).

Lausunto: Vesalan yläasteen johtokunta lausunnossaan toteaa yhtenäisen peruskoulun yhdessä
rakennuksessa palvelevan parhaiten alueen oppilaita koulupolulla vuosiluokista 1-9.
Tilamitoituksissa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen mahdollisesti
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kasvava oppilasmäärä, rakennuksen turvallisuus sekä tulevaisuudenkin pedagogiset
käytänteet. Huomiota pitää kiinnittää myös koulurakennuksen ympäristön
laadukkaaseen ja monipuoliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Rakennuksen ja
ulkoalueiden pitää mahdollistaa myös hyvät ja turvalliset liikunta- sekä
välituntiharrasteet eri-ikäisille oppijoille.

Oppilaskunnan hallitus on käsitellyt esitystä kokouksessaan 29.9.2015 ja kannattaa
yhtenäistä peruskoulua yhdessä rakennuksessa. Huolta aiheutti tilojen riittävyys,
etenkin ruokala ja liikuntatilat sekä piha-alueiden kentät ja välituntitilat.


