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Kokousaika  Torstaina 17.3.2022 klo 18.00-19.27 

 

Kokouspaikka  Suutarilan ala-asteen koulu + Teams mahdollisuus 

 

Läsnä  Tuuli Teljomaa, pj  huoltajien edustaja 

  Leena Vepsäläinen  huoltajien edustaja 

  Tomi Raitio   huoltajien edustaja 

  Jesse Rissanen huoltajien edustaja 

  Katariina Solastie  opettajien edustaja 

  Sirpa Aaltonen henkilökunnan edustaja 

  Kari Töyrylä, sihteeri rehtori 

   

 

§      Asia 

 

1    Asia/1       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä   

   pöytäkirjan tarkastajien valinta   

PÄÄTÖS      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Aaltonen ja                      
Leena Vepsäläinen.                                                                                                                                 

 

2   Asia /2  Suutarilan ala-asteen koulun vuoden 2022 talousarvion           

käyttösuunnitelman vahvistaminen                                                                    

 

  Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 §389 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 
tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään 
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käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa 
määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja 
tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 7.2.2022 
§14 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen 
määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2022 - 
31.12.2022. 

  Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 14.12.2021 
talousarvion noudattamisohjeet (Helmi, Intra). Määrärahojen 
vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden 
saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion 
ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin 
toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. 
Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen 
määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen 
määrärahojen vastuuhenkilö. 

  Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon 
käyttömenojen sekä investointien määrärahat 7.2.2022, jonka 
pohjalta perusopetusjohtaja päätti aluekohtaisen kehyksen 
talousarviovuodeksi 2022 tulosbudjetin tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat 
päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä. 

  Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on 
valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan 
hyväksyttäväksi.  

   Suutarilan ala-asteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 
2 324 007 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän 
keskiarvoon, kevään 2022 osalta on 358 oppilasta ja syksyn 
ennusteen 2022 osalta 341 oppilasta. 

  Esityslistan liitteenä on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja 
menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain. 

  Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen 
palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön 
säännöllisen työajan palkkasummasta. 

 

PÄÄTÖS  Suutarilan ala-asteen koulun johtokunta päättää hyväksyä 
talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen 
mukaisesti. 
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  Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa 
johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman 
määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun 
toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan 
kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  

 

3    Asia/3                        Lausuntopyyntö Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän 

         peruskoulun yhdistämisestä yhtenäiseksi peruskouluksi  

    1.8.2025 alkaen ja Siltamäen ala-asteen laajentuminen 

  yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2027 alkaen 

 

Johtokunnalta pyydetään lausuntoa 

a) Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistymisestä yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2025 alkaen. 

b) Siltamäen ala-asteen koulun laajentumisesta yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2027 

Perustelut 

Suutarilan ja Siltamäen alueen nykyiset koulu-, päiväkoti-, leikkipuisto- ja 
kirjastorakennukset alkavat olla elinkaarensa lopussa. Suutarilan peruspiirin koulujen, 
päiväkotien ja muiden kaupungin rakennuksien korjaus- ja uudisrakentamistarpeita on 
tarkasteltu kokonaisuutena. Uusien tilojen rakentaminen tai nykyisten tilojen 
peruskorjaaminen toteutetaan vaiheittain seuraavien vuosikymmenien aikana. Tällöin 
päivitetään oppimisympäristöt vastaamaan nykyisiä opetus- ja varhaiskasvatus-
suunnitelmien vaatimuksia. Lähtökohtana on, että palvelut voivat sijaita nykyisillä tonteilla. 
Alueella on tehty tilatarkastelu vuonna 2020-2021. Palveluverkkotarkastelu käynnistyi 
Suutarilan peruspiirissä tehdyn tilatarkastelun jälkeen. 

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

Helsingin kaupungin koulutuspoliittinen tavoite on luoda yhtenäisiä peruskouluja, joissa on 
vähintään 500 oppilasta. Suutarila-Siltamäki alueella toimii tällä hetkellä kolme koulua, 
joista kaksi on 1-6 luokkien koulua ja yksi yhtenäinen peruskoulu. 

Alueelle on tavoitteena muodostaa kaksi yhtenäistä peruskoulua. Tämä on suunniteltu 
tehtäväksi siten, että yhdistetään Suutarilan ala-asteen koulu ja Suutarinkylän peruskoulu 
sekä laajennetaan Siltamäen ala-asteen koulu yhtenäiseksi peruskouluksi. Tällöin alueella 
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toimisi kaksi 1-9 luokkien yhtenäistä peruskoulua nykyisen kahden ala-asteen koulun ja 
yhden yhtenäisen peruskoulun sijaan. 

Alueen palveluverkon ja tilaverkon kehittäminen on kytketty toisiinsa. Tällä saavutetaan 
alueen lasten ja nuorten hyvä oppiminen sekä kasvu ja yhtenäinen opinpolku 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. 

Palvelu- ja tilaverkon yhteinen suunnittelu mahdollistaa laadukkaat oppimisympäristöt ja 
monipuolisen tilojen käytön. Tilaratkaisuissa huomioidaan myös monitoimitaloperiaate, 
jolloin varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen tilat ovat yhteiskäytössä. Samoja tiloja on 
alueen asukkaiden mahdollisuus käyttää iltaisin ja viikonloppuisin. 

Palveluverkkotarkastelun lähtökohta on huomioida alueen palveluiden kysynnän ja 
tarjonnan tasapaino sekä näissä tekijöissä ennakoitavissa olevat muutokset. Koulut 
mitoitetaan palvelemaan oman oppilaaksiottoalueen asukkaita. Tavoitteena on koulutilojen 
tehokas käyttö. Koulun rehtori päättää opetusjärjestelyistä. Koulun tilojen käyttö 
suunnitellaan yhteistyössä koulun henkilöstön ja johtokunnan kanssa. 

Siltamäki-Suutarila alueen kouluverkko tällä hetkellä 

Alueella on kolme peruskoulua: Siltamäen ala-asteen koulu ja Suutarilan ala-asteen koulu 
1-6 –luokkalaisille sekä Suutarinkylän peruskoulu 1-9-luokkalaisille. Molemmista alueen 
ala-asteen kouluista siirrytään 7. luokalle Suutarinkylän peruskouluun. 

Oppilaita on Suutarilan ala-asteen koulussa noin 350 ja Suutarinkylän peruskoulussa noin 
650. Siltamäen ala-asteen koulussa on noin 320 oppilasta. (20.9.2021). 

Vuonna 2020 Suutarila-Siltamäki koulujen oppilaaksiottoalueilla asui 7-15 vuotiaita noin 
1320. Koulujen oppilasmäärä yhteensä oli tällöin 1310 (20.9.2020). 

Vuonna 2021 laaditun väestöennusteen mukaan Suutarila-Siltamäki alueella 

7-15 vuotiaiden määrä kasvaa hieman vuoteen 2024 mennessä (noin 1375) ja kääntyy 
sen jälkeen laskuun. Ennustekauden lopussa vuonna 2036 alueella ennustetaan asuvan 
7-15-vuotiata noin 1260. 

7-12-vuotiaiden määrä kaikkien kolmen koulun oppilaaksiottoalueella ennustetaan 
laskevan vuoden 2020 toteumasta (noin 910 lasta) vuoteen 2036 (noin 820 lapseen). 13-
15 –vuotiaita Suutarinkylän peruskoulun nykyisellä oppilaaksiottoalueella asuu 
ennustekauden vuosien 2021-2036 aikana noin 410- 480 nuoren välillä. 

Yhtenäisiksi peruskouluiksi 

Koska alueen koulurakennuksissa on korjaus- ja uudisrakentamistarpeita ja näiden 
suunnittelu pitää aloittaa, on alueella tehtävä ensin palveluverkon ratkaisut. Käytyjen 
kuulemisten jälkeen on päädytty ehdottamaan kahta yhtenäistä peruskoulua alueelle. 
Kaksi noin 700 oppilaan yhtenäistä peruskoulua Suutarila-Siltamäki alueella edellyttää 
nykyisten koulujen oppilaaksiottoalueiden muutosta. Uuden koulun oppilaaksiottoalue on 
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tarkoitus valmistella kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
päätettäväksi Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun 
yhdistymispäätöksen jälkeen. Samalla jaoston päätettäväksi esitetään uuden yhdistyneen 
koulun nimi, yhtenäiseksi peruskouluksi laajentuneen peruskoulun nimi ja molempien 
koulujen toimipaikat. Näiden valmistelussa tullaan kuulemaan kouluja ja johtokuntia. 

Esitys Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhdistymisestä 
yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen viedään kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
päätettäväksi 12.4.2022. Esitys Siltamäen ala-asteen koulun laajentumisesta yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2027 alkaen viedään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
suomenkielisen jaoston päätettäväksi 10.5.2022. 

 

LAUSUNTO 

Lausunto Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun 
yhdistämisestä  yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen ja Siltamäen ala-asteen 
laajentuminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2027 alkaen               

Suutarilan ala-asteen johtokunta on kuullut Suutarilan ala-asteen oppilaskuntaa ja 
seurannut tarkasti asukkaiden esittämiä näkemyksiä sekä ensimmäisellä että toisella 
kuulemiskerralla KerroKantasi-sivustolla.   

Suutarilan ala-asteen johtokunta lausuu seuraavaa:  

Lapsuus elämänvaiheena tarjoaa eväät tulevaisuudelle, koko ihmiskunnan tulevaisuudelle. 
Meidän kaikkien vastuulla on vaalia ja suojella lapsuutta sekä lapsuuden elinympäristöjä.  
Alueella halutaan säilyttää pienet koulut lähellä perheitä. Alueen omaleimaisuus ja 
vetovoimaisuus halutaan säilyttää. Alueella on tällä hetkellä neljä koulurakennusta 
liikuntasaleineen, joita myös alueen asukkaat ja liikuntaseurat käyttävät. Palveluiden 
keskittäminen kahteen rakennukseen heikentäisi merkittävästi alueen liikuntapalveluita.  

Alueella asuvien lasten edun mukaista ei ole keskittää perusopetuspalveluita kahteen 700 
oppilaan yhtenäiseen peruskouluun. Alueella on tällä hetkellä toimiva ja selkeä opinpolku, 
jossa nivelvaiheiseen alakoulusta yläkouluun siirtymisessä ei liity epäselvyyttä.  

a. Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun 
yhdistymisestä yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen  

Suutarilan ala-asteen laadukkaan opetuksen jatkuvuuden ja oppilaiden hyvinvoinnin 
varmistamiseksi koululla tulee olla oma rehtori 1.8.2025 asti - tai niin kauan, kun 
yhdistyminen ei konkreettisesti ole vielä esim. rakentamisaikatauluista tai muista tilojen 
käyttöönoton viiveistä johtuen tapahtunut. Kokonaisuudessaan muutosprosessi vaatii 
rehtorin läsnäoloa, henkilöstön ja oppilaiden tuntemusta sekä arjen tasolla toimimista. 
Yhtenäiskoulun perustamisvaiheessa tarvitaan yhdistyvien koulujen rehtorien vankkaa 
yhteistyötä, jotta laadukas yhdistymisprosessi onnistuu ja uuden yhtenäiskoulun 



            Helsingin kaupunki                                            PÖYTÄKIRJA                     1/2022   6 (1) 
            Suutarilan ala-asteen koulun johtokunta 
                        17.3.2022 
 
 
 

 
 
Postiosoite   Käyntiosoite   Puhelin    
PL 74302   Seulastentie 11  +358 9 3108 2586     
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  Helsinki 74    

                                                                                                

opetussuunnitelmatyö toteutuu laadukkaasti. Väistötilavaiheessa oppilaiden turvallisuus ja 
koko yhteisön hyvinvointi tulee varmistaa vahvalla lähijohtamisella.   

Väistötilavaiheessa tulee varmistaa oppilaille laadukas oppimisympäristö riittävine 
liikunnallisine ulkoilu- ja välituntipihoineen sekä yhteiskäyttötiloineen.  

Johtokunta esittää, että uudessa yhtenäiskoulukiinteistössä tulisi olla erilliset sisäänkäynnit 
ja toiminta-alueet, kuten välituntipihat, eri ikäryhmille. Erityisen tärkeää on, että 
alakouluikäisillä on jatkossakin käytössä kotiluokat, joita pystytään tarvittaessa 
yhdistämään esimerkiksi väliseinäratkaisuilla.   

Liikenneratkaisuihin ja oppilaiden turvalliseen koulumatkaan tulee kiinnittää 
suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota. Koska Suutarilan kiinteistö tulee jatkossakin 
toimimaan myös palvelukeskuksena, tulee pysäköintialue mitoittaa riittävän suureksi 
palvelemaan sekä eri toimialojen henkilökuntaa että asiakkaita.  

  

b. Siltamäen ala-asteen koulun laajentumisesta yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2027  

Siltamäen uuden yhtenäiskoulun koulun oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
varmistamiseksi kaupungin tulisi evätä Y-Säätiön ja Suoja-Pirtti ry:n suunnitelma rakentaa 
koulun viereiselle tontille päihteettömyyden sallivia tukiasuntoja. 

 

4    Asia/4 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.  

 

 

_________________________  ____________________________ 

Tuuli Teljomaa, puheenjohtaja  Kari Töyrylä, sihteeri 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Sirpa Aaltonen   Leena Vepsäläinen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


