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§ 95
Inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

 att Heteniityn ala-asteen koulu och Vuosaaren peruskoulu ska sam-
manslås till en enhetlig grundskola 1.8.2017 

 att Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulu och 
Tehtaanpuiston yläasteen koulu ska sammanslås till en enhetlig 
grundskola 1.8.2017

 att Kallahden peruskoulu och Meri-Rastilan ala-asteen koulu ska 
sammanslås till en enhetlig grundskola 1.8.2017.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds vilka möjligheter det finns att trygga 
kontinuerlig undervisning med betoning på musik, uttryck, bild-
konst och gymnastik. (Petra Malin)

2. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen 
koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustakiven ala-asteen 
koulu till en enhetlig grundskola att den tid som högstadieelever-
na går i skola i tillfälliga lokaler inte ska vara orimligt många år, 
och att en utredning ska inledas om hur, när och var högstadiee-
leverna får permanenta undervisningslokaler i den nya sam-
manslagna grundskolan. (Jussi Chydenius)

3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö att 
det utreds om det går att i snabb ordning få med en nybyggnad 
för Vuosaaren lukio i investeringsprogrammet på grund av den 
befintliga byggnadens dåliga skick. (Johanna Sydänmaa)

Behandling
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På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta 
ärende före invånarinitiativen.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att följande tre hemställningsklämmar hade föreslagits un-
der diskussionen:

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Jussi Chydenius ha-
de föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det utreds vilka möjligheter det finns att trygga 
kontinuerlig undervisning med betoning på musik, uttryck, bild-
konst och gymnastik.

Ledamoten Jussi Chydenius understödd av ledamoten Sirkku Ingervo 
hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen 
koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustakiven ala-asteen 
koulu till en enhetlig grundskola att den tid som högstadieele-
verna går i skola i tillfälliga lokaler inte ska vara orimligt många 
år, och att en utredning ska inledas om hur, när och var högsta-
dieeleverna får permanenta undervisningslokaler i den nya 
sammanslagna grundskolan.

Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Maria Ohi-
salo hade föreslagit följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag om inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö 
att det utreds om det går att i snabb ordning få med en nybygg-
nad för Vuosaaren lukio i investeringsprogrammet på grund av 
den befintliga byggnadens dåliga skick.

Redogörelsen befanns vara riktig.

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

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstnings-
förfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till om-
röstning. 
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1 omröstningen

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

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det utreds vilka möjligheter det finns att trygga konti-
nuerlig undervisning med betoning på musik, uttryck, bildkonst och 
gymnastik.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 56
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin 
Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, 
Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, 
Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari 
Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vu-
orjoki

Blanka: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Sep-
po Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri 
Lindell, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Ville 
Ylikahri

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Petra Malins förslag till hem-
ställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jussi Chydenius för-
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slag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag om sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen kou-
lu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustakiven ala-asteen koulu till en 
enhetlig grundskola att den tid som högstadieeleverna går i skola i till-
fälliga lokaler inte ska vara orimligt många år, och att en utredning ska 
inledas om hur, när och var högstadieeleverna får permanenta under-
visningslokaler i den nya sammanslagna grundskolan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry 
Bogomoloff, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Ha-
mid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva 
Krohn, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Mut-
tilainen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Sara Paavolai-
nen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika 
Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vu-
orjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 27
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, 
Matti Enroth, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, 
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hei-
mo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Paka-
rinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Jussi Chydenius förslag till 
hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröst-
ningsproposition: Den som godkänner ledamoten Johanna Sydänmaas 
förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen 
röstar nej.
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JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag om inrättande av enhetliga grundskolor i Nordsjö att det 
utreds om det går att i snabb ordning få med en nybyggnad för Vuo-
saaren lukio i investeringsprogrammet på grund av den befintliga bygg-
nadens dåliga skick.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 57
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Veronica Hertzberg, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Su-
zan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica 
Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, 
Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Pekka Maju-
ri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Ni-
eminen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pa-
jamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tu-
omas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Tho-
mas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuu-
likki Vuorinen, Ville Ylikahri

Blanka: 28
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Matti Enroth, 
Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Kau-
ko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Har-
ri Lindell, Silvia Modig, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, 
Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Ulla-Marja Urho, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Johanna Sydänmaas förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

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

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1 Oppilasmäärät ja väestöennuste
2 Kerrokantasi-palvelun asukaspalautteet
3 Heteniityn ala-asteen johtokunnan lausunto
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4 Vuosaaren peruskoulun johtokunnan lausunto
5 Vuosaaren ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Mustakiven ala-asteen johtokunnan lausunto
7 Tehtaanpuiston yläasteen johtokunnan lausunto
8 Kallahden peruskoulun johtokunnan lausunto
9 Meri-Rastilan ala-asteen johtokunnan lausunto
10 Meri-Rastilan ala-asteen oppilaskunnan hallituksen lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Målet är kontinuitet på studievägen

Förslaget att finska skolor i Nordsjö ska sammanslås till enhetliga 
grundskolor baserar sig på en total genomgång av skolnätet. Utgångs-
punkten är en utbildningspolitisk riktlinje som stadsstyrelsen fattade be-
slut om 30.3.2015. Enligt denna ska den finska grundläggande utbild-
ning som ordnas av staden om möjligt sammanföras till enhetliga 
grundskolor. Förslaget är också i överensstämmelse med stadens stra-
tegiska mål och anvisningar för den ekonomiska planeringen. Till ge-
nomgången av skolnätet hör att försöka förutse framtida förändringar 
och skapa kvalitativa och mångsidiga tjänster i områdena.

Den totala genomgången av skolnätet i Nordsjö ledde till att utbild-
ningsnämnden 1.3.2016 föreslog stadsstyrelsen att sju av de nuvaran-
de finska skolorna i Nordsjö ska sammanslås till tre nya enhetliga 
grundskolor 1.8.2017. Aurinkolahden peruskoulu bevaras. Utbildnings-
nämndens beslut var enhälligt och överensstämde med föredragan-
dens förslag.

En enhetlig grundskola ger eleverna en trygg studieväg med kontinuitet 
under hela grundskoletiden. Studievägen skärs inte av mellan årskurs 
6 och årskurs 7, och eleverna får stöd av samma anställda så länge de 
går i grundskolan. De stödåtgärder som en elev behöver kan planeras 
långsiktigt, och samarbetet mellan hemmet och skolan underlättas.  

Antalet elever påverkar de resurser som skolan får: Resurserna för le-
darskap, administration och elevvård är större i en större enhet tack va-
re att rektorn har mindre undervisningsskyldighet och de övriga anställ-
da kan arbeta i en och samma skola på heltid eller nästan på heltid. 
Elevvårdspersonalen är anträffbar alla dagar (kuratorn och hälsovårda-
ren) eller nästan alla dagar (psykologen).
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Eleverna i en enhetlig grundskola kan smidigt indelas i olika undervis-
ningsgrupper, vilket gör att deras behov bättre kan beaktas. Språkutbu-
det är mångsidigt och tillvalsämnena fler i en större skola också i prakti-
ken eftersom de olika grupperna blir tillräckligt stora. Klasslärarnas och 
ämneslärarnas kunnande kan utnyttjas flexibelt i olika årskurser, och 
skollokalerna kan användas mångsidigt och effektivt. 

När skolor sammanslås är det viktigt att en gemensam verksam-
hetskultur skapas eftersom en sådan påverkar välbefinnandet hos ele-
ver och lärare. En enhetlig skola möjliggör ett långsiktigt lokalt nät-
verkssamarbete som stöd för barnens utveckling. Trivseln hos eleverna 
och välbefinnandet hos lärarna förbättras genom att mer resurser fås 
för ledarskap och rektorn har mer tid för sina ledarskapsuppgifter. Ele-
verna lär känna varandra, och elever i olika åldrar kan lära sig saker 
och arbeta tillsammans. Syskon kan gå i samma grundskola en längre 
tid. 

Åtta skolor blir fyra enhetliga grundskolor

Det finns nu i Nordsjö fyra finska lågstadieskolor (Heteniityn ala-asteen 
koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu och 
Meri-Rastilan ala-asteen koulu), en finsk högstadieskola (Tehtaanpu-
iston yläasteen koulu) och tre finska enhetliga grundskolor (Vuosaaren 
peruskoulu, Kallahden peruskoulu och Aurinkolahden peruskoulu). För-
slaget är att det genom sammanslagning ska bli fyra enhetliga grund-
skolor med ungefär samma antal elever.

De åtta skolorna i Nordsjö har nu sammanlagt drygt 3 300 elever. Un-
der de följande tio åren behövs det 3 400−3 500 elevplatser. Skolorna 
har nu sammanlagt nästan 3 800 elevplatser, vilket betyder att skolytan 
är för stor i förhållande till antalet elever.

Enligt en befolkningsprognos som gäller åren 2016–2025 förändras in-
te det totala antalet finska grundskoleelever i Nordsjö särskilt mycket 
under de följande tio åren. Antalet 6–11-åringar har uppskattats till 
2 531 och antalet 12–14-åringar till 1 191 för år 2016. Det sammanlag-
da antalet är då 3 722. Befolkningsprognosen visar att antalet 6–11-
åringar minskar med 106 och att antalet 12–14-åringar ökar med 37 till 
utgången av år 2025. Det nuvarande antalet elever i de olika skolorna 
finns tillsammans med befolkningsprognosen i bilaga 1.

Heteniityn ala-asteen koulu i nordvästra Nordsjö är full, men Vuosaaren 
peruskoulu i närheten har utrymme för fler elever. Nya bostäder byggs i 
Trankyan, och Heteniityn ala-asteen koulu är för barnen i området enda 
skolan på ett avstånd av mindre än två kilometer. Om Heteniityn ala-
asteen koulu och Vuosaaren peruskoulu sammanslås kan verksamhe-
ten organiseras så att ingen elevs skolväg är längre än två kilometer.
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Kompletteringsbyggande i Havsrastböle i sydvästra Nordsjö resulterar i 
att antalet elever ökar i området. Antalet minskar däremot i Kallvik öster 
om Havsrastböle, och om Kallahden peruskoulu och Meri-Rastilan ala-
asteen koulu sammanslås kan skollokalerna användas flexibelt.

Tehtaanpuiston yläasteen koulu nära Nordsjö metrostation delar bygg-
nad med Vuosaaren lukio, och byggnaden är i behov av renovering. 
Enligt investeringsprogrammet ska renoveringen ske åren 2021−2022, 
men eleverna i Tehtaanpuiston yläasteen koulu flyttar till temporära lo-
kaler redan 1.8.2016 eftersom byggnaden är i så dåligt skick. Om Teh-
taanpuiston yläasteen koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu och Mustaki-
ven ala-asteen koulu sammanslås till en enhetlig grundskola kan Teh-
taanpuiston yläasteen koulus dåliga lokaler avstås och lokalkostnader 
därmed sparas. De temporära lokalerna behöver då inte heller använ-
das så länge.    

Den enhetliga grundskola som inrättas i och med att Vuosaaren ala-
asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu och Tehtaanpuiston yläas-
teen koulu sammanslås får ca 840 elevplatser. Det nuvarande totala 
antalet elever i skolorna är större, men antalet elever i årskurserna 1–6 
kan minskas genom att antalet klasser i årskurs 1 minskas från fem–
sex till fyra. Sammanslagningen jämnar dessutom ut antalet elever 
med finska som andra språk. Om Tehtaanpuiston yläasteen koulus lo-
kaler avstås blir antalet elevplatser i Nordsjö som helhet ca 3 500. Det-
ta antal motsvarar det behövliga antalet de följande tio åren. 

Följande är angivet i strategiprogrammet 2013–2016: Alla förvaltningar 
utarbetar program för lokalanvändningen och planer för effektivisering 
av denna och beaktar då tekniska förändringar och nya former av ser-
vice och arbete. Målet är att den totala ytan på de lokaler som används 
av staden själv inte ska öka under strategiperioden. För varje investe-
ringsprojekt krävs en utredning som visar om projektet kan genomföras 
inom den bindande investerings- och omkostnadsramen och om pro-
jektet är sådant att målen i strategin nås i fråga om produktivitet, loka-
leffektivitet och förberedelse inför pensionsavgångar.

När skolnätet i Nordsjö gicks igenom var målet att hitta en långvarig 
och fungerande lösning för området. Alla skolor som föreslås bli sam-
manslagna har lokaler som kan användas flexibelt i enlighet med för-
ändrade behov i servicenätet, eftersom det på alla skolors verksam-
hetsställen (skolorna har ett eller två) finns också andra aktörer (dag-
vård och/eller ungdomsverksamhet). En av de viktigaste ekonomiska 
anpassnings- och effektiviseringsåtgärderna inom bildningsväsendet är 
att utrymme sparas. Inom utbildningsväsendet går åtgärderna ut på att 
skolor sammanslås administrativt, lokaler avstås och ny verksamhet 
förläggs till befintliga lokaler. 
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Om Tehtaanpuiston yläasteen koulus lokaler avstås blir det en årlig be-
sparing på sammanlagt 650 000 euro (inklusive hyra och städning). En 
sammanslagning av Tehtaanpuiston yläasteen koulu, Vuosaaren ala-
asteen koulu och Mustakiven ala-asteen koulu orsakar i någon mån 
förändringar i de nuvarande byggnader som är tänkta för den nya sko-
lan, men kostnaderna för förändringarna understiger betydligt de hyres- 
och renoveringskostnader som Tehtaanpuiston yläasteen koulus bygg-
nad skulle orsaka.

Enligt strategiprogrammet ska ekonomin balanseras på så sätt att funk-
tioner omorganiseras, ny teknik utnyttjas och processer och metoder 
förbättras. Basservicen måste bli effektivare för att dessa mål för den 
ekonomiska balansen ska nås. Det blir inte någon särskilt stor bespa-
ring i de administrativa kostnaderna även om det inrättas enhetliga 
grundskolor i Nordsjö eftersom antalet elever inte minskar i området. 
Alla skolor omorganiseras till så stora enhetliga grundskolor att tjänster 
som biträdande tjänsterektor inrättas för dessa. I gengäld kan tre rek-
torstjänster dras in, tack vare vilket det inte blir merkostnader trots att 
ledarskapsstrukturen förändras.

Invånarna, direktionerna och de anställda har deltagit i planeringen

Processen kring servicenätet i Nordsjö sköttes på ett nytt sätt, m.a.o. 
deltog invånarna och de olika skolornas direktioner och anställda i be-
redningen av ett beslutsförslag redan på ett tidigt stadium.

Nordsjöelevernas vårdnadshavare fick i slutet av maj 2015 via tjänsten 
Wilma ett meddelande genom vilket de informerades om att en service-
nätsprocess skulle inledas. Genomgången av servicenätet i Nordsjö 
hade diskuterats med skolornas direktioner och anställda våren 2015. 
De första förslagen med anknytning till genomgången av servicenätet 
producerades vid ett idémöte 8.9.2015. Närvarande var skolornas di-
rektioner, företrädare för de anställda och de ledamöter i utbildnings-
nämnden som bor i området. Efter idémötet kommenterade skolorna 
förslagen och kompletterade dem med egna synpunkter. Ett möte ord-
nades 8.10.2015 för alla anställda i skolorna i området, och förslagen 
presenterades där.    

Kommentarer samlades tre gånger in från invånarna via tjänsten Kerro-
kantasi (12−22.10.2015, 6−22.11.2015 och 26.11−18.12.2015). Försla-
gen var framlagda i Nordhusets entréhall 19−23.10.2015, och ett in-
vånarmöte ordnades 26.10.2015. Information om mötet gavs i förväg 
genom en tidningsannons och dessutom genom meddelanden som 
skickades till elevernas hem via tjänsten Wilma. Invånarna kunde un-
der hela processen komma med kommentarer via stadens responssy-
stem. Kommentarer, svar och ställningstaganden finns i bilaga 2. Vård-
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nadshavarna fick i olika faser av processen under hösten 2015 infor-
mation genom meddelanden som skickades via tjänsten Wilma, och 
skolornas anställda hördes i december 2015–januari 2016 i enlighet 
med samarbetsförfarandet. 

Efter att kommentarer och ställningstaganden kommit in diskuterades 
de alternativa förslagen med skolornas rektorer och direktioner, utifrån 
vilket ett förslag valdes och skickades ut på remiss till direktionerna. Di-
rektionerna för sju av skolorna tillstyrker i sina utlåtanden den föreslag-
na sammanslagningen. Direktionen för Vuosaaren ala-asteen koulu fö-
reslår att Vuosaaren ala-asteen koulu, Heteniityn ala-asteen koulu och 
Vuosaaren peruskoulus verksamhetsställe vid Krokholmsvägen ska 
sammanslås. Utlåtandena från direktionerna finns i sin helhet i bilagor-
na 3–10.

Förändringen följs och stöds

Ledningen, personalen och eleverna i skolor som blir sammanslagna 
skapar tillsammans med vårdnadshavarna en verksamhetskultur för 
den nya skolan. Den nya läroplan som börjar tillämpas 1.8.2016 styr 
undervisningen och fostran. Skolorna i Nordsjö har bedrivit läroplans-
samarbete, och läroplanen bearbetas vid behov under sammanslag-
ningsprocessen. 

Sammanslagningen leds av en rektor utsedd för ändamålet. Det tillsätts 
en förändringsledarskapsgrupp bestående av företrädare för ledningen 
och personalen i de skolor som ska sammanslås. Gruppen svarar för 
planeringen och tidsplanen när det gäller genomförandet av samman-
slagningsprocessen, följer och utvärderar sammanslagningen i olika fa-
ser och gör behövliga ändringar. Rektorerna för de skolor som ska 
sammanslås, ordförandena i direktionerna och företrädare för utbild-
ningsverket bildar en uppföljningsgrupp med uppgift att stödja arbetet 
med att genomföra sammanslagningsprocessen. Skolornas ledning får 
dessutom tillgång till en konsult som stöd för förändringsarbetet.   

Efter att stadsfullmäktige fattat sitt beslut kommer utbildningsnämndens 
finska sektion att besluta om olika saker som gäller de nya skolorna: 
namn, verksamhetsställen, upptagningsområden, läroplaner, profilering 
och språkprogram. Också det nämnda bereds redan på ett tidigt stadi-
um tillsammans med skolornas ledning, anställda och elever och med 
vårdnadshavarna. Dessutom får invånarna i området delta. 

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

Bilagor

1 Oppilasmäärät ja väestöennuste
2 Kerrokantasi-palvelun asukaspalautteet
3 Heteniityn ala-asteen johtokunnan lausunto
4 Vuosaaren peruskoulun johtokunnan lausunto
5 Vuosaaren ala-asteen johtokunnan lausunto
6 Mustakiven ala-asteen johtokunnan lausunto
7 Tehtaanpuiston yläasteen johtokunnan lausunto
8 Kallahden peruskoulun johtokunnan lausunto
9 Meri-Rastilan ala-asteen johtokunnan lausunto
10 Meri-Rastilan ala-asteen oppilaskunnan hallituksen lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.03.2016 § 275

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää yhdistää

 Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

 Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja 
Tehtaanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2017 alkaen ja

 Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäi-
seksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
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Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915
tero.niininen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 01.03.2016 § 28

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuu-
stolle, että Vuosaaren alueella toimivasta kahdeksasta peruskoulusta 
muodostetaan neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen seuraa-
vasti:

- Heteniityn ala-asteen koulu ja Vuosaaren peruskoulu yhdistetään yh-
tenäiseksi peruskouluksi

- Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu ja Tehtaan-
puiston yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi ja  

- Kallahden peruskoulu ja Meri-Rastilan ala-asteen koulu yhdistetään 
yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään.

Käsittely

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Esittelijä lisäsi esittelijän perusteluihin viimeisen 44. kappaleen ("Mikäli 
kaupunginvaltuusto päättää…") jälkeen seuraavan kappaleen:

"Asiat valmistellaan yhdessä alueen koulujen johdon, henkilöstön ja hu-
oltajien sekä alueen asukkaiden kanssa, jotka otetaan mukaan jo pro-
sessin alkuvaiheessa. Aluksi kartoitetaan kaikkien toiveita ja näkemyk-
siä. Tämän jälkeen asiaa valmistellaan yhdessä koulujen kanssa, 
minkä jälkeen asukkailla on mahdollisuus kertoa omia mielipiteitään. 
Valmisteluprosessin jälkeen asia viedään opetuslautakunnan suomen-
kieliseen jaostoon päätettäväksi."  

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

(Pöytäkirjanpitäjä on korjannut pöytäkirjaan muutoksenhakuosoituk-
sen.)
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Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 02.02.2016 § 5

HEL 2016-000352 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja 
edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Vuo-
saaren alueella toimivasta kahdeksasta peruskoulusta muodostetaan 
neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen seuraavasti:

- Heteniityn ala-asteen koulu ja Vuosaaren peruskoulu yhdistetään yh-
tenäiseksi peruskouluksi

- Vuosaaren ala-asteen koulu, Mustakiven ala-asteen koulu ja Tehtaan-
puiston yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi ja  

- Kallahden peruskoulu ja Meri-Rastilan ala-asteen koulu yhdistetään 
yhtenäiseksi peruskouluksi. 

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi


