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Kaupunginvaltuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman keskeise-
nä lähtökohtana on toimintamenojen kasvun ja investointitason alentaminen taloussuunnitelmakau-
della.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013, että valtuustokaudella 2013–2016 jatketaan vuonna 2012 hy-
väksyttyä talous- ja velkaohjelmaa (TVO). Kaikilla toimialoilla ja tulosalueilla tulee löytää pysyviä
kustannussäästöjä. Säästötoimia tehtäessä arvioidaan niiden kokonaisvaikutukset. Säästöillä ei saa
aiheuttaa lisäkustannuksia tulevaisuuteen.

Suomenkielisen perusopetuksen tavoitteena on palvelujen mahdollisimman laadukas ja kustannus-
tehokas sekä tasapuolinen järjestely eri kaupunginosissa. Valmistelun tavoitteeksi on asetettu se, että
säästöt ovat säästöjä myös pitkällä aikavälillä.

Perusopetuksen tulosalueen säästövelvoitteena on saada asteittain vuosina 2014–2016 noin 5.000.000
euron pysyvät vuotuiset säästöt noin 160 miljoonan budjetista.

Vaadittujen säästöjen aikaansaaminen:
Vaadittujen vuotuisten säästöjen aikaansaaminen edellyttää perusopetuksen suurimpien menoerien
tarkastelua. Näin merkittäviä pysyviä säästöjä ei voida saada aikaan koskematta henkilöstön määrään
tai koulutiloihin.

Viiden miljoonan säästövaikutuksen aikaansaaminen henkilöstökuluja vähentämällä merkitsisi noin
100 opettajan sekä noin 100 koulunkäyntiavustajan vähentämistä. Mikäli henkilöstökulujen vähen-
nys kohdennettaisiin ainoastaan opettajiin, se edellyttäisi noin 150 opettajan vähennystä. Opettajien
määrän vähentämistarpeeseen on laskettu mukaan valtionavustuksen (vuosina 2010-2013 keskimää-
rin 2,2 M€/v) takaisinperimisestä aiheutuvat henkilöstövähennykset. Jos opettajien määrää vähennet-
täisiin 50:llä, niin säästöjä ei kertyisi lainkaan, koska silloin menetettäisiin opetusryhmien pienentä-
miseen saatu valtionavustus. Koska henkilöstökuluissa säästäminen vaatisi hyvin suuria henkilöstö-
vähennyksiä, päädyttiin etsimään kustannussäästöjä tilakustannuksista.

Sivistystoimen valmistelussa on arvioitu, että viiden miljoonan euron säästötavoitteen saavuttaminen
henkilöstökuluja vähentämällä heikentää merkittävästi perusopetuksen laatua ja toimintaolosuhteita
kaikissa Vantaan kouluissa.

Perusopetuksen tilatarkastelu:
Perusopetuksen tilatarkastelu tehtiin 13.8.–31.12.2012. Tarkastelun perusteena oli selvittää, onko
mahdollista saada kasvava oppilasmäärä 2010 -luvulla mahtumaan olemassa oleviin kouluihin ja
onko joillakin alueilla mahdollista luopua joistakin koulukiinteistöistä.

Vantaalainen kouluverkko on valtakunnallisesti katsoen taloudellisesti toteutettu. Kouluikäisten mää-
rän vähentyessä jollakin alueella, on alueen kouluja lakkautettu oppilaspaikkatarpeen mukaisesti.
Vantaalla koulut ovat suhteellisen tasakokoisia ja pieniä kouluja on muihin kuntiin verrattuna varsin
vähän. Opetuksen järjestäminen 1–6 luokka-asteen kouluissa on edullisempaa, jos ikäluokan oppi-
lasmäärä on vähintään 60 oppilasta.

Tilatarkastelu tehtiin osin Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kanssa yhteis-
työnä. Edellä mainitulta toimialalta saatiin tietoa koulukiinteistöistä mm. kunto- ja kunnostustarpees-
ta sekä tonttitietoja. Yhtenä tavoitteena oli löytää kahden kunnostusta vaativan koulun välimaastosta
koulurakentamisen mahdollistava tontti. Tällainen tarve olisi ollut Myyrmäen alueella, mutta vapaata
koulurakentamiseen soveltuvaa tonttia ei ole. Myös mahdollisuuksia jakaa tiloja varhaiskasvatuksen



kanssa kartoitettiin, mutta ongelmana oli se, että molemmilla oli tilantarpeet ja puutteet samoilla alu-
eilla.

Tarkastelussa määritettiin jokaisen Vantaan 46 suomenkielisen perusopetuksen koulun laskennalliset
maksimioppilasmäärät. Ne pohjautuvat tehtyihin koulukäynteihin, joissa käytiin läpi koulun kaikki
opetustilat. Kaikkien koulujen maksimioppilasmäärät on laadittu yhteneväisin perustein, määrittelys-
sä on käytetty hyväksi koulujen lukujärjestyksiä ja aiemmin kouluissa olleita oppilasmääriä.

Koulujen tilamitoituksessa otettiin huomioon ryhmämuotoisen erityisopetuksen tilatarpeet sekä toi-
menpideohjelman vaikutukset, jolloin osalla kouluista tilojen tarve kasvaa ja joillakin vähenee. Edel-
lä mainittuja erityisopetuksen ryhmiä ovat esimerkiksi vammais- ja autismiopetus, muu erityisluok-
kaopetus, etappi, jopo- ja pajaluokat sekä polikliiniset luokat. Mitoituksen yhtenä lähtökohtana oli se,
että Vantaalla ei siirrytä vuorolukuun, mutta oppituntien porrastusta ja erityisesti peruskoulun ylem-
pien luokkien koulupäivien kestoa laajennetaan tarvittaessa noin kello 16 asti. Koulupäivän pituuteen
tämä ei vaikuta, koska koulun työjärjestyksen laatija voi ajoittaa niin oppilaan kuin opettajankin kou-
lupäivän alkamaan vastaavasti myöhempään.

Kartoituksen yhteydessä tuli selväksi se, että vantaalaiset koulut toimivat erikuntoisissa tiloissa ja
että koulujen käytössä olevat tilaresurssit vaihtelevat suuresti. Huolimatta Vantaan valtakunnallisesti
tehokkaasta tilankäytöstä, voitiin kartoituksen perusteella todeta, että koulujen tilankäyttöä on mah-
dollista tehostaa vielä nykytasosta.

Suunnitelma perusopetuksen kouluverkon tehostamiseksi (19.8.2013):
Suunnitelman lähtökohtana on se, että olemassa olevat koulut ovat tehokkaassa käytössä, ja että jois-
tain tiloista ja niiden aiheuttamista vuokra- ja investointikustannuksista luovutaan, jotta kokonaisvai-
kutuksiltaan pysyvä noin viiden miljoonan euron vuotuinen säästötavoite saavutetaan.

Nykyisistä 46 suomenkielisestä peruskoulusta viidessä on oppilasmäärämaksimimäärän mukainen
oppilasmäärä. Suunnitelman mukaan toimittaessa muidenkin koulujen oppilasmäärät nousevat asteit-
tain oppilasmäärämaksimin tietämiin. Näin ollen suunnitelman mukainen päätös johtaa siihen, että
vantaalaisten koulujen oppilasmäärät suhteessa olemassa oleviin tiloihin tulevat selkeästi kasvamaan
seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Itäinen alue:
Viertolan koulun paviljongista luovutaan 1.1.2014 alkaen.
Erityisopetuksen laaja alueellistaminen tuo tilaa Viertolan koululle ja tästä syystä voidaan luopua
Viertolan koulun käytössä olevasta vanhimmasta ja heikkokuntoisimmasta paviljongista. Tämä luo-
puminen ei vaadi oppilaiden siirtoa koululta toiselle.

Hevoshaan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen.
Ennusteiden mukaan oppilasmäärä kasvaa seuraavan kymmenvuotiskauden aikana hyvin vähän, jo-
ten alueen oppilaspaikkaresurssi mahdollistaa Hevoshaan koulun lakkauttamisen. Toteutus tehdään
vaiheittain, jotta oppilaiden siirtymiset koulusta toiseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Vuodesta
2014 alkaen Hevoshaan kouluun ei oteta uusia ensimmäisen luokan oppilaita. Alueen oppilaat sijoit-
tuvat Hakunilanrinteen, Hakunilan, Itä-Hakkilan ja Sotungin kouluihin siten, että Hakunilan ja So-
tungin koulut alkavat ottaa nykyistä alempien luokkien oppilaita.

Koillinen alue:
Kulomäen koulun kahdesta paviljongista luovutaan 1.8.2014. Tässä yhteydessä Kulomäen koulu
hallinnollisesti lakkaa ja siitä tulee Vierumäen koulun opetuspiste.
Alueen oppilaiden opetus voidaan hoitaa siten, että Kulomäen opetuspiste jatkaa yksisarjaisena, jol-
loin sen oppilasmääräksi tulee noin 100–120 oppilasta nykyisen 147 oppilaan sijaan. Toteutus tapah-
tuu muuttamalla alueen oppilasvirtoja Vierumäen koulun kanssa.

Läntinen alue:
Tuomelan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen.



Tuomelan koululle on suunniteltu 5,12 miljoonan euron perusparannus ja laajennus. Koulun oppi-
lasmäärän ennustetaan pysyvän likimain nykyisellään seuraavan kymmenvuotiskauden ajan eli noin
180 oppilaassa. Nykyisen Tuomelan koulun alueen oppilaat voidaan sijoittaa Askiston, Hämeenky-
län/Variston ja Pähkinärinteen kouluille muuttamalla tarvittavissa määrin Rajatorpan, Uomarinteen,
Kaivokselan ja Kilterin koulujen oppilasvirtoja.
Tällöin vuodesta 2014 alkaen Tuomelan kouluun ei oteta uusia ensimmäisen luokan oppilaita ja Hä-
meenkylän koulu muutetaan 1–9 luokkien yhtenäiskouluksi, jolloin viereinen Rajatorpan koulun ope-
tuspisteenä oleva Variston koulukiinteistö tulee sen opetustiloiksi. Lukuvuonna 2016-2017 Tuome-
lan koulun nykyiset 1–3. luokkien oppilaat, jotka silloin ovat luokka-asteilla 4–6 siirtyvät Hämeen-
kylän yhtenäiskouluun.

Perusopetuksen tilatarkastelu ja esitykset kouluverkon tehostamiseksi ovat Vantaan kaupungin net-
tisivuilla osoitteessa www.vantaa.fi/opetus > perusopetus > Kouluverkko 2014-16. Keskustelua on
voinut käydä myös blogissa http://vantaanperusopetus.blogspot.com, jossa sivistystoimi on vastannut
esitettyihin kysymyksiin.

Suunnitelmasta tiedottaminen:
Perusopetuksen johtaja on informoinut opetuslautakuntaa 18.12.2012 ja 25.2.2013 sekä opetuslauta-
kunnan koulutus- ja perehdytysseminaarissa 18.–19.6.2013 TVO-prosessin aikataulusta ja -säästöistä
sekä tilatarkastelusta.

Rehtoreiden ja koulun johtajien kokouksessa tilatarkastelua ja TVO-säästöjä on käsitelty 7.11.2012,
13.12.2012, 3.6.2013 ja 8.8.2013.

Perusopetuksen johtaja ja aluepäälliköt ovat esitelleet suunnitelman 19.8.2013 Hevoshaan, Kulomä-
en ja Tuomelan koulujen henkilöstölle. Aluepäälliköt ovat esitelleet 19.8.2013 suunnitelmaa Ha-
kunilan, Hakunilanrinteen, Itä-Hakkilaan ja Sotungin koulujen henkilöstölle sekä Askiston, Hämeen-
kylän, Pähkinärinteen, Rajatorpan ja Vierumäen koulujen henkilöstölle. Muilla kouluilla rehtorit ovat
tiedottaneet henkilöstölle TVO -säästösuunnitelmasta. Oppilaiden huoltajille suunnitelmasta on tie-
dotettu Wilmassa 19.8.2013. Lausunnoista laadittu yhteenveto ja lausuntojen tiivistelmät sekä tar-
kennettu suunnitelma on julkaistu Vantaan nettisivuilla 30.9.2013 ja asiasta on tiedotettu huoltajia
30.9.2013 lähetetyllä Wilma-tiedotteella.

Suunnitelmaan liittyvät yleiset tiedotteet sekä Hakunilan alueen suunnitelma julkaistiin kaupungin
nettisivulla englannin, viron, venäjän ja albanian kielisinä 2.10.2013.

Suunnitelmaa on esitelty opetuslautakunnan kokouksessa 19.8.2013 ja 9.9.2013 sekä opetuslauta-
kunnan tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 30.9.2013. Suunnitelmaa on esitelty kaupunginvaltuuston
iltakoulussa 12.9.2013.

Kuulemismenettely:
Suunnitelma on esitelty 14.8.2013 sivistystoimen yhteistoimintaryhmässä. Ryhmässä ovat edustettu-
na ammattijärjestöt, työsuojelu ja työterveyshuolto.

Suomenkielisen perusopetuksen tulosalueen henkilöstöä edustavien pääluottamusmiesten kanssa on
käyty yhteistoimintaneuvottelu 19.9.2013. Neuvottelussa todettiin, että yhteistoimintalain mukainen
yhteistoimintavelvoite on täyttynyt ja että jos lautakunta päättää esitetystä muutoksesta, työpistesiir-
rot tullaan käsittelemään välittömässä yhteistoiminnassa lakkautettavien koulujen henkilöstön kanssa
lähempänä varsinaista ajankohtaa.

Henkilöstön kuulemistilaisuudet järjestettiin kolmella koululla: Kulomäen koulu 9.9.2013, Tuomelan
koulu 10.09.2013 ja Hevoshaan koulu 11.09.2013

Sivistystoimi on järjestänyt kuntalaisille alueellisia kuulemis-, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia:
28.8.2013 Läntinen alue, 29.8.2013 Itäinen alue ja 5.9.2013 Koillinen alue. Kuulemistilaisuuksien
materiaali on julkaistu Vantaan kaupungin nettisivuilla www.vantaa.fi/opetus > perusopetus > Kou-
luverkko 2014–16
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Lausuntopyyntö perusopetuksen säästökohteista, tilatarkastelusta ja suunnitelmasta tilakulujen vä-
hentämiseksi:
Lausuntoa pyydettiin Webropol -kyselynä koulujen henkilöstöltä, vanhempainyhdistyksiltä / van-
hempainfoorumeilta / vanhempaintoimikunnilta, Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys
VANVARY:ltä, oppilaskunnilta, ammattijärjestöiltä, sivistystoimen tulosalueilta ja muilta toimialoil-
ta. Lausuntokierros on osa päätöksentekoon liittyvää kuulemismenettelyä. Lausunnossa pyydetään
ottamaan kantaa perusopetuksen säästöjen kohdentamiseen, tilatarkasteluun ja suunniteltuihin toi-
menpide-ehdotuksiin

Lausuntoaika oli 20.8.2013 – 20.9.2013. VANVARYn edustajan yhteydenoton jälkeen jatkettiin ky-
selyn avoimena oloa, jotta kaikilla halukkailla vanhempainyhdistyksillä oli mahdollisuus syöttää
järjestelmään valmistelemansa lausunnot. Järjestelmä suljettiin 26.9.2013 klo 13.00.

Annettujen lausuntojen yhteenveto:
Lausuntoja annettiin 26.9.2013 mennessä 77 kpl. Lausuntoja saatiin 43 koululta. Suomenkielisiä pe-
ruskouluja on 46. Lausuntoja saatiin koulujen henkilöstöltä (39), vanhempainyhdistyksiltä / vanhem-
painfoorumeilta (24), Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY:ltä, oppilaskunnilta
(9), Vantaan opettajien ammattijärjestöltä, sivistystoimen työsuojeluvaltuutetuilta, varhaiskasvatuk-
sen ja liikuntapalvelujen tulosalueilta.

Annettujen lausuntojen tiivistelmät julkaistiin 30.9.2013 Vantaan verkkosivuilla osoitteessa
www.vantaa.fi/opetus > perusopetus > Kouluverkko 2014-16.

Lausuntona perusopetuksen pitkävaikutteisista merkittävistä säästötoimenpiteistä vastattiin seuraa-
vasti:

(huoltajat: vanhempainyhdistykset, vanhempainfoorumit, vanhempaintoimikunnat)
(oppilaat: oppilaskuntien lausunnot)

Kaikista lausunnonantaneista tilakulujen vähentämistä kannatti 61,0 % ja muuta säästötoimenpidettä
29,9 %. Henkilöstön vähentämistä ei kannattanut kukaan. Useimmin esiintyneitä mainintoja muista
säästötoimenpiteitä olivat muun muassa: esiopetus koulun tiloihin, koulujen hallinnollisia yhdistämi-
siä lisää, säästöt muualta kuin perusopetuksesta, veroprosentin nosto, maanmyyntituloihin vaihtoeh-
toisia esityksiä, konsulttien käytön vähentäminen kaupungin toiminnoissa, investointien siirtäminen
ja priorisointia uudelleen.
Suunnitelmaan tehdyt lisäykset, korjaukset ja muutokset:
Saatujen palautteiden ja valmistelussa tarkennettujen laskelmien perusteella tekniset virheet on kor-
jattu materiaaleihin sekä lisätty uutta materiaalia mm. oppilasennusteita, säästölaskelmia ja vuokra-
pääoman laskentaperiaatteita.
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Lisäksi koulutilojen käytön tehostamissuunnitelman taustamateriaaliin on tehty seuraavat korjaukset
ja tarkennukset:
Läntisen alueen kuulemistilaisuudessa 28.8.2013 Tuomelan koulun vuokrissa havaittiin kaksinker-
tainen kirjausvirhe (ylimääräinen 50 000 euroa), virhe ja sen korjaus informoitiin opetuslautakunnan
kokouksessa 9.9.13.

Kaupunginvaltuuston 12.9.2013 iltakoulussa havaittiin virhe Kivistö-Aviapolis – alueen luvuissa.
Taustamateriaalissa esitetyssä luvussa oli mukana Kivistön koulu ja se on korvattu vuonna 2016
valmistuvalla Aurinkokiven koululla.  Näin ollen vapaiden oppilaspaikkojen määrä on n. 200 suu-
rempi kuin alueellisten tilaisuuksien esittelymateriaalissa. Luvut on tarkistettu ja julkaistu kaupungin
nettisivuilla 19.9.2013.

Tikkurilan alueen oppilaspaikkojen määrään on lisätty Ilolan koulun 2014 valmistuva paviljonki.
Valmistelussa havaittiin ristiriitaisuus itäisellä alueella Itä-Hakkilan koulun kohdalla. Tarkistuksessa
on havaittu, että koulun oppilasmäärän säilyessä nykyisen suuruisena, kouluun mahtuu 1.8.2015 al-
kaen vuosiluokkien 1. - 4. oppilaat.

Saatujen lausuntojen ja kuntalaispalautteen pohjalta perusopetuksen johtaja on päätynyt tekemään
suunnitelmaan seuraavia muutoksia ja tarkennuksia:
Suunnitelmassa esitettiin Kulomäen koulun kohdalla kaksi vaihtoehtoa: 1) nykyiset 4. luokkalaiset
siirtyvät Korson koulun 5. luokalle 1.8.2014, 2) nykyiset 4. luokkalaiset jatkavat Kulomäen koulun 5.
luokalle 1.8.2014. Oppilaskunnan, vanhempainyhdistyksen ja henkilöstön lausunnoissa kannatetaan
vaihtoehtoa 2. Perusopetuksen johtaja esittää, että Kulomäen koulun osalta toimitaan vaihtoehdon
kaksi mukaisesti.

Lisäksi suunnitelmaa on tarkennettu Hakunilan alueen koulujärjestelyistä siten, että Itä-Hakkilan ja
Hakunilanrinteen koulujen vuosiluokkajakoa muutetaan siten, että koulussa on 1.-4. vuosiluokkien
opetusta. Hakunilan ja Sotungin koulujen vuosiluokkajako muutetaan siten, että niissä on 5.-9. vuosi-
luokkien opetusta.

Hakunilanrinteen ja Hakunilan koulujen liikuntasali on yhteiskäytössä ja koulurakennukset sijaitse-
vat koulun urheilukentän vastakkaisilla puolilla. On tarkoituksenmukaista selvittää ao. koulujen tilo-
jen yhteiskäyttöä ja koulujen hallinnollista yhdistämistä yhtenäiskouluksi, jossa on vuosiluokkien 1.-
9. perusopetusta. Selvityksen tulee olla valmis viimeistään 31.5.2014 mennessä.

Edellä mainitut korjaukset ja suunnitelma tarkennuksineen sekä lisämateriaali tallennettiin opetuslau-
takunnan sähköiseen Extranet-järjestelmään ja esitettiin opetuslautakunnan keskustelu- ja informaa-
tiotilaisuudessa 30.9.2013.  Huoltajille ja koulun henkilöstölle lähetettiin Wilman kautta linkki kes-
kustelu- ja informaatiotilaisuuden materiaaleihin, jotka ovat kaupungin nettisivuilla osoitteessa
www.vantaa.fi/opetus > perusopetus > Kouluverkko 2014–16. Lisäksi rehtoreita ja VANVARYa
pyydettiin lähettämään viesti vanhempainyhdistyksille uudesta materiaalista.

Opetuslautakunta 15.10.2013 § 16

Perusopetuksen johtajan esitys:
Päätetään
a) lakkauttaa Hevoshaan koulu asteittain siten, että 1.8.2016 koulutilasta voidaan luopua

ja
lakkauttaa Tuomelan koulu asteittain siten, että 1.8.2016 koulutilasta voidaan luopua
ja
luopua Kulomäen koulun kahden paviljongin käytöstä 1.8.2014 ja yhdistää Kulomäen
ja Vierumäen koulujen toiminnat 1.8.2014, jolloin Kulomäen koulu muuttuu Vierumä-
en koulun opetuspisteeksi
ja
luopua Viertolan koulun vanhimman paviljongin käytöstä 1.1.2014
ja
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toteuttaa Hevoshaan ja Tuomelan koulujen lakkauttamisen johdosta seuraavat muutok-
set:
- Itä-Hakkilan koulu on 1.8.2015 alkaen vuosiluokkien 1. - 5. koulu
- Itä-Hakkilan koulu on 1.8.2016 alkaen vuosiluokkien 1. - 4. koulu
- Hakunilanrinteen on koulu 1.8.2015 alkaen vuosiluokkien 1. - 4. koulu
- Hakunilan koulu on 1.8.2015 alkaen vuosiluokkien 5. - 9. koulu
- Sotungin koulu on 1.8.2015 alkaen vuosiluokkien 6. - 9. koulu
- Sotungin koulu on 1.8.2016 alkaen vuosiluokkien 5. - 9. koulu
- Sotungin koululla on väliaikaisesti 4. luokkien oppilaita lukuvuonna 2016-2017
- Hämeenkylän koulu on 1.8.2014 alkaen asteittain 1. - 9. luokkien yhtenäiskoulu ja
liittää 1.8.2014 Rajatorpan koulun Variston opetuspiste Hämeenkylän yhtenäiskoulun
osaksi

b) selvittää Hakunilan ja Hakunilanrinteen koulujen tilojen yhteiskäyttö ja koulujen hal-
linnollinen yhdistäminen 1. - 9. luokkien yhtenäiskouluksi 31.5.2014 mennessä

c) merkitä tiedoksi sivistysvirastoon saapuneet lausunnot ja asiaa koskevat kirjeet, kan-
nanotot, kyselyt ja vetoomukset.

Käsittely:
Lautakunnan jäsen Riikka Åstrand ja perussuomalaisten lautakuntaryhmä tekivät jäsen Jari Jääske-
läisen ja Vaula
Norrenan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:
”Esitämme, että
a) Hevoshaan ja Tuomelan kouluja ei lakkauteta v. 2016. Kulomäen koulun kahden pavil-

jongin käytöstä voidaan luopua 1.8.2014 ja yhdistää Kulomäen ja Vierumäen koulujen
toiminnat 1.8.2014, jolloin Kulomäen koulu muuttuu Vierumäen koulun opetuspisteek-
si ja luopua Viertolan koulun vanhimman paviljongin käytöstä 1.1.2014.

b) Vantaan peruskouluverkosta ja koulujen kunnosta tehdään laaja, monipuolinen selvitys
10 - 20 vuoden aikajänteellä. Selvityksessä huomioidaan tulevat oppilasmäärät, koulu-
verkoston kunto ja koulukiinteistöjen muunneltavuus ja monikäyttömahdollisuudet, se-
kä turvalliset ja kohtuumittaiset koulumatkat. Kouluverkkoon kohdistuvista muutoksis-
ta/ säästöistä kuten Hevoshaan ja Tuomelan koulun lakkautuksista päätetään vasta sen
valmistuttua.

c) Sivistystoimen säästövaatimuksissa huomioidaan sivistysviraston tekemät säästöt suh-
teessa koulujen kokonaisoppilasmäärään sen sijaan, että säästöjen määrää suhteutetaan
vuoden 2012 kuluihin.

Esityksen taustaa:

kohtaan a)
Vantaan kaupungin tulisi kasvavien oppilasmäärien, vanhentuvien koulurakennusten ja uusien asuin-
alueiden takia laatia perusteellinen kouluverkkoselvitys ensi vuoden aikana.

Selvityksen tulisi huomioida pitkäntähtäimen kehitys esimerkiksi 10- 20 vuoden tähtäimellä.
Selvityksessä tulee ottaa huomioon nykyisten oppilasmäärämaksimien lisäksi mm:
-  koulujen kuntokartoitukset (ne tulee selvityksen myötä tehdä myös kouluista, joista vielä ei ole
tehty)
- yhteistyömahdollisuudet varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa
-  hallinnolliset yhdistämismahdollisuudet
-  eri koulukiinteistöjen tarpeet ja vahvuudet laajemmin kuin pelkkien numeeristen (euromäärät, op-
pilasmäärät, pinta-alat) arvojen pohjalta.
- eri koulujen pienryhmätilojen tarve (esim. sosiaalisesti haastavalla alueella tai runsaasti erityistä
tukea tarvitsevia oppilaita sisältävässä koulussa)
- koulujen fyysinen toimintaympäristö ja sen soveltuvuus koulutoimintaan
-  koulutilojen sopivuus nykymuotoiseen koulutoimintaan ja koulujen muunneltavuus tulevaisuuden
tarpeisiin



Vantaan peruskoulujen tulevaisuutta pohdittaessa on tärkeää arvioida myös laadullisia seikkoja, ei
pelkästään määrällisiä. Laadulliset seikat voisi ottaa huomioon esimerkiksi pisteytyksen kautta. Pe-
rusteellisen kouluverkkoselvityksen pohjalta tulee laatia muutama vaihtoehtoinen ehdotus kouluver-
kon kehittämisestä. Skenaarioiden taustalle tulee laatia myös ihmisvaikutusten arviointi.

Laaja valmistelu ja vaihtoehtojen esittely varmistaa pitkäjänteiset, toimivat, turvalliset ja terveelliset
kouluratkaisut Vantaan koululaisille.

kohtaan b)
Vantaan oppilasmäärä kasvaa 250 oppilasta/vuosi. 10 vuodessa meillä on 2500 oppilasta enemmän.
Jos uusia kouluja ei rakenneta (Ilolan paviljongin ja Aurinkokiven lisäksi) peruskoulutilat tiivistyvät
tulevien 10 vuoden aikana joka tapauksessa, vaikka kouluja ei lakkauteta.

Säästöt käyttömenoissa kumuloituvat joka vuosi niin, että v. 2022 tilasäästöt ovat 5,3 miljoonaa eu-
roa vuodessa, kun tarkastellaan käyttömenoja suhteutettuna oppilasmäärään. Koulujen käyttömenot-
kin tulevat muuttumaan, koska koulujen palveluiden tuottamistoimintaa ollaan tehostamassa.

Lisäksi säästetään investointikuluissa 4-5 koulurakennuksen verran, kun uusia kouluja ei rakenneta.
Mikäli pidettäisiin yllä nykyistä tilankäyttöä (n. 12,5 m2/oppilas), pitäisi uusi koulu rakentaa lähes
joka toinen vuosi. Pelkästään antamalla nykyisten koulujen täyttyä vuosittaisen oppilasmäärän kas-
vun myötä, säästetään useita kymmeniä miljoonia euroja tulevan kymmenen vuoden aikana (tilate-
hokkuussuunnitelman 10,5 m2/oppilas mukaisesti).”

Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kannatettu vastaehdotus, joten lautakunta joutuu äänestämään.
Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä esit-
telijän esitys sai 12 ääntä ja jäsen Åstrandin ja perussuomalaisten lautakuntaryhmän vastaehdotus
viisi (5) ääntä. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että heti päätöksenteon jälkeen seuraavat lautakunnan jäsenet pyysivät merkitsemään
eriävän mielipiteensä tehtyyn päätökseen: Jari Jääskeläinen, Niilo Kärki, Vaula Norrena, Ulla Saja-
niemi ja Riikka Åstrand.

Asiakirjat: Seuraavat asiakirjat on tallennettu opetuslautakunnan esityslistan oheismateriaaliksi
extranetiin:
- lausuntopyyntö ja siihen annetut lausunnot (77 kpl)
- lausuntopyynnön ulkopuolella saapuneet kannanotot 26.9.2013 mennessä (22 kpl)
- alueellisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien kysymykset ja vastaukset (3 kpl)
- pöytäkirja yhteistoimintaneuvottelusta koskien perusopetuksen kouluverkkoa 19.9.2013

Lisämateriaalia löytyy seuraavilta www-sivuilta:
- blogi: http://vantaanperusopetus.blogspot.com/
- kouluverkko 2014-2016: vantaa.fi/opetus > perusopetus > kouluverkko 2014-2016

Kuntalaisten kannanotot ajalta 26.9.-7.10.2013 on 10.10.2013 toimitettu sähköposti-
asiakirjayhteenvetona lautakunnan jäsenille.

Perusopetuksen kouluverkkoa koskeva yhteistoimintaneuvottelun pöytäkirja
(19.9.2013) jaetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa.

Liitteet
1.8 Äänestysliite

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö

http://vantaanperusopetus.blogspot.com/
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