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Lapsivaikutusten arviointi raportti /
Aseman koulu 2022
Perustiedot
Arvioinnin toteuttaa opetuksen järjestäjä, Hyvinkään kaupunki.
Käsiteltävän aiheena on Aseman koulun rakennusta koskevat ratkaisut ja niiden vaikutukset oppilaisiin.

Johdanto
Hyvinkään kaupungin palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena jokaisen valtuustokauden aikana.
Palveluverkkotyö käynnistyi syksyllä 2021 kaupunginjohtajan päätöksellä perustaa usean toimialan edustajista
koostuva palveluverkkotyöryhmä. Palveluverkkoa varten toteutettiin avoin kysely kaupunkilaisille marrasjoulukuun vaihteessa 2021. Kyselyssä todettiin tarve selvittää Aseman koulun rakennusta koskevien ratkaisujen
vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin. Huolellinen esivalmistelu tuottaa tarvittavaa tietoa jatkoprosessin kannalta
sekä kuuluu hyvään hallintoon, jonka kautta saadaan mahdollisimman laajat tiedot poliitikkojen käytettäväksi.
Jokaiselle lapselle pyritään turvaamaan yhtäläiset oikeudet tulla kuulluksi ja arvostetuksi yhteisössä, jossa elää.
Oikeuksien toteutuessa lapsilla on mahdollisuus terveeseen elämään, koulunkäyntiin ja turvalliseen
kasvuympäristöön. Lasten huomioon ottaminen ja vuorovaikutukseen kannustaminen auttavat kehittämään
kaupunkia monimuotoisemmaksi kokonaisuudeksi, jossa lasten ja nuorten on hyvä elää. Lapsivaikutusten
arvioinnin tarkoituksena on havainnollistaa päätösten ja toimenpiteiden todennäköisiä vaikutuksia.
Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen.
Edellisellä valtuustokaudella vuonna 2018 tehdyn palveluverkkopäätöksen mukaan Aseman koulun tontille
rakennetaan uusi koulurakennus. Jo ennen valtuuston tekemää päätöstä nykyisistä koulurakennuksista on tehty
ELY-keskukselle suojeluesitys, joka on aiheuttanut muutoksia prosessiin. ELY-keskuksen päätöksen mukaan
rakennusten suojeleminen selvitetään kaavaprosessin kautta.
Tavoitteena Aseman koulun kohdalla on selvittää koulurakennuksen tulevaisuutta koskevien päätösten vaikutukset
asianosaisiin ja antaa asianosaisille mahdollisuus tulla kuulluksi päätöksen teossa. Lapsivaikutusten arvioinnissa
esitetyt vaihtoehdot pohjaavat syksyllä 2021 toteutetussa palveluverkkokyselyssä esiin tulleisiin ideoihin.
Vaihtoehtoina ovat vanhan koulun remontointi, uuden koulun rakentaminen vanhan koulun tilalle ja uuden koulun
rakentaminen Hangonsillan asuinalueelle.
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Kuvaus selvitysmenettelystä
Aikataulu
17.11.-5.12.2021
Kaikille kaupungin asukkaille osoitettu palveluverkkokysely
14.2.2022
Mediatiedote palveluverkkoselvityksen etenemisestä ja lapsivaikutusten arvioinnin kyselyjen
käynnistämisestä
14.-28.2.2022
Aseman koulun alueella sijaitsevien päiväkotien ja koulun lasten huoltajille sekä henkilökunnalle
osoitetut kuulemiset kyselyillä
14.2.-4.3.2022
Aseman koulun oppilaiden kysely
16.3.2022
Keskustelu- ja kuulemistilaisuus valtuustoryhmien puheenjohtajille lapsivaikutusten arvioinnin
tuloksista

Menetelmät
Lapsivaikutusten arvioinnissa käytettiin sidosryhmien osallistamista sähköisen kyselyn muodossa.
Keskustelutilaisuus valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa lapsivaikutusten arvioinnin tuloksista.

Sidosryhmät
o
o
o
o

Alueella asuvien alakoulu- ja varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajat
Oppilaat
Koulun henkilökunta
Varhaiskasvatuksen henkilökunta

Tiedotus
Palveluverkkotyön etenemisestä ja lapsivaikutusten arvioinnista on tiedotettu kaupungin osalta Hyvinkään
kaupungin nettisivuilla 14.2.2022. Varhaiskasvatuksen huoltajille lapsivaikutusten arvioinnista on tiedotettu
Muksunetissä ja henkilökunnalle sähköpostitse. Kysely lähetettiin Hyvinkään kaupungin Kenttäkadun,
Kruununpuiston, Martinkaaren ja Hangonsillan päiväkotien sekä yksityiseltä puolelta Otavan, Lumon ja
Kids´valleyn päiväkotien henkilökunnille sekä huoltajille. Aseman koulun huoltajille ja henkilökunnalle tieto
kyselystä lähetettiin Wilman kautta.
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Asianosaisten kuuleminen
Raportin liitteenä on koonnit oppilaiden, huoltajien sekä henkilökunnan vastauksista sekä toteutettujen kyselyiden
pohjat. Oppilaiden kyselyyn vastasi yhteensä 329 Aseman koululaista, joka on noin
77 % koko koulun oppilaiden määrästä. Vastaaminen tapahtui koulupäivän aikana tunnilla opettajan avustaessa
tarvittaessa. Vastaajia huoltajille lähetettyyn kyselyyn tuli yhteensä 160 ja henkilökunnalle tarkoitettuun kyselyyn
vastauksia tuli yhteensä 31. Tarkemmat erittelyt vastaajista löytyy liitteenä olevista koonneista.
16.3.2022 järjestettiin valtuustoryhmien puheenjohtajille keskustelu- ja kuulemistilaisuus, jossa käytiin läpi
lapsivaikutusten arvioinnissa esiin nousseita kohtia ja keskusteltiin luonnosvaiheessa olevan
palveluverkkoselvityksen ratkaisuvaihtoehdoista. Lapsivaikutusten arvioinnin materiaalit jaettiin valtuutetuille
luettavaksi 17.3.2022. Materiaalit löytyvät tämän raportin liitteenä.

Yhteenveto
Yhteisenä tekijänä huoltajien ja henkilökunnan vastauksista voidaan nostaa esille toive, että koulun tulevaisuus
ratkeaisi lopulta. Vastauksissa on nähtävissä turhautuminen asian venymiseen sekä siihen, ettei vuoden 2018
palveluverkkopäätöstä pystytty toteuttamaan suojeluesitysten takia.
Riippumatta siitä, mitä huoltajat tai henkilökunta toivoivat koulun tulevaisuuden olevan, vastauksissa selvästi
tärkeimmiksi asioiksi nousivat seuraavat kohdat:
o
o
o
o
o
o
o

Laadukas opetus
Ryhmäkoko
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Terveelliset olosuhteet
Koulumatka ja sen turvallisuus
Lapsen kaverit
Pienillä lapsilla mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoimintaan

Liitteet
Lapsivaikutusten arvioinnin koonti oppilaiden kysely
Lapsivaikutusten arvioinnin koonti huoltajien kysely
Lapsivaikutusten arvioinnin koonti henkilökunnan kysely

