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Lapsivaikutusten arviointi / Uudenkylän koulu 

Raportti 
 

 

Perustiedot 
 

Arvioinnin toteuttaa opetuksenjärjestäjä, Hyvinkään kaupunki. 

Käsiteltävänä aiheena on Uudenkylän koulun selvitysmenettelyn käynnistyminen ja sen 

seuraukset. 

 

Johdanto 
 

 

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on linjannut vuonna 2014, että yksittäistä koulua koskeva 

selvitysmenettely on käynnistettävä, mikäli koulun kokonaisoppilasmäärä on alle 30 

oppilasta tai jos oppilasmääräennusteen mukaan oppilaita on lähivuosina alle 30. 

Syyslukukaudella 2019 Uudenkylän koulua kävi 26 oppilasta. Uudenkylän koulun 

oppilasmäärää on väestöennusteen mukaan laskemassa lähivuosina, joten kaupungin on 

tehtävä asiasta selvitys. 

 

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 ja tuoda läpinäkyvyyttä päätösten ja toimenpiteiden 

todennäköisistä vaikutuksista. Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen 

selvittämiseen. 

 

Tavoitteena Uudenkylän koulun kohdalla on selvittää koulun tulevaisuutta koskevien 

päätösten vaikutukset asianosaisiin sekä huoltajien ja oppilaiden näkemyksiä kyläkoulussa 

opiskelusta ja mahdollisesta uudelleen sijoittumisesta. 

 

Vaihtoehtoina on koulun jatkaminen tai sen lakkauttaminen. Lakkauttamista koskien 

mietittävinä asioina ovat oppilaiden uudelleen sijoittuminen, kuljetusten suunnittelu ja 

tulevaisuuden yhtenäisen koulupolun turvaaminen. 
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Kuvaus selvitysmenettelystä 
 

Aikataulu 
 

8.10.2019 

Uudenkylän koulun oppilaiden huoltajia on informoitu selvitysmenettelyn mahdollisesta 

aloittamisesta (Opela 29.10.2019) Wilman välityksellä ti 8.10.2019. Lisäksi tiedote on ollut 

nähtävillä Hyvinkään kaupungin internetsivuilla.  

 

29.10.2019  

Opetuslautakunnassa päätös Uudenkylän koulun selvitysmenettelyn käynnistämisestä 

 

30.10. – 10.11.2019  

Uudenkylän koulun oppilaiden huoltajien kuuleminen kyselyllä 30.10. – 10.11.2019 

 

13.-22.11.2019 

Lapsille toteutettiin kysely 13.-22.11.2019. 

 

28.11.2019 

Keskustelu- ja kuulemistilaisuus Uudenkylän koulun selvitysmenettelyn käynnistymisestä 

Uudenkylän koululla 28.11.2019. Kutsu tilaisuuteen lähetetty huoltajille Wilman kautta ja 

julkaistu kaupungin nettisivuilla 18.11.2019.  

 

 

Menetelmät 

 
Lapsivaikutusten arvioinnissa käytettään sidosryhmien osallistamista kyselyjen sekä 

keskustelu- ja kuulemistilaisuuden muodoissa. Huoltajille tarkoitettu kysely toteutettiin 

sähköisenä ja oppilaille paperisena.  

Keskustelu- ja kuulemistilaisuudessa oli läsnä virkamiehiä, huoltajia ja kaupunkilaisia. 

Sidosryhmät 

 
o Huoltajat 

o Oppilaat 

o Koulun henkilökunta 

o Alueella asuvat 

o Varhaiskasvatus 

 

Tiedotus 

 
Selvitysprosessista ja sen etenemisestä on tiedotettu kaupungin osalta Wilmassa ja 

Hyvinkään kaupungin nettisivuilla. Paikallisessa sanomalehdessä (Aamuposti) asiasta on 

uutisoitu 9.10., 31.10. ja 29.11.2019 
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Asianosaisten kuuleminen 

 
Raportin lopussa on liitteenä huoltajille ja oppilaille toteutettujen kyselyiden pohjat. Pienen 

otannan vuoksi sekä vastaajien yksityisyyden suojaamiseksi vastauksia ei ole julkaistu. Alle on 

koottu yhteenvedot niin kyselyistä kuin keskustelu- ja kuulemistilaisuudesta. 

 

Kysely Uudenkylän koulun oppilaille koskien koulun tulevaisuutta 
 

Kysely toteutettiin paperisena Uudenkylän koulun oppilaille. Kyselyssä pyrittiin kuulemaan 

oppilaiden ajatuksia siitä, mitkä asiat ovat koulussa tärkeitä ja millaisessa ympäristössä on 

helppo oppia. Tiedusteltiin myös asioita, jotka helpottaisivat mahdollista koulunvaihtoa ja 

mitä toivottaisiin uudelta koululta.  

 

Vastauksissa toistui kavereiden merkitys sekä rauhallinen ja turvallinen oppimisympäristö. 

Oppilaat suhtautuivat neutraalisti mahdolliseen koulunvaihtoon. Koulun vaihtaminen 

koettiin ennemmin jännittävänä kuin pelottavana asiana. Helpottavina tekijöinä he kokivat 

tutustumisen uuteen kouluun jo kevään aikana sekä sisarusten ja tuttujen kavereiden 

siirtymisen samaan kouluun. Uudenkylän koulussa hyvänä pidettiin muun muassa kivoja 

opettajia ja eri-ikäisiä kavereita. Näitä samoja asioita toivottiin myös mahdolliselta uudelta 

koululta.  

 

Kysely Uudenkylän koulun vanhemmille koskien koulun tulevaisuutta 
 

Huoltajille osoitettuun kyselyyn vastattiin yhteensä 19 Uudenkylän koulun oppilaan kohdalta. 

Kysely toteutettiin sähköisenä ja siinä pyrittiin kuulemaan huoltajien ajatuksia liittyen koulun 

tulevaisuuteen ja perusopetuksen järjestämiseen. Tärkeää oli myös kuulla huoltajien 

kertovan oman lapsensa tarpeista ja edellytyksistä sopeutua mahdolliseen uuteen kouluun.  

 

Tässä kyselyssä tärkeimmiksi näkökulmiksi perusopetuksen järjestämisessä nousivat 

huoltajien keskuudessa koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä lapsen kaverisuhteet. 

Mahdollisen uuden, isomman koulun etuina koettiin valinnaisaineiden laajuus, kielivalinnat 

ja laaja-alaisen erityisopetuksen palveluiden kattavampi tarjonta. 

 

Koulun tulevaisuutta pohdittaessa moni huoltaja nosti esille pienen kyläkoulun 

turvallisuuden ja yhteisöllisyyden. Kyläkoulun hyviä puolia, ympäristöä ja rauhallisuutta 

korostettiin sekä se koettiin vetovoimatekijänä mietittäessä kylän tulevaisuutta. Huoltajat 

näkivät myös pienet ryhmäkoot tärkeinä lapsen yksilöllisen huomioimisen sekä tarpeiden 

kannalta. Huoltajat kuitenkin mainitsivat vastauksissaan tulevaisuuden oppilasennusteet ja 

sen, onko näin pientä koulua järkevää ylläpitää.  

 

Koulun lakkauttamista pohdittiin varsinkin koulumatkojen kannalta. Koulumatkat Hyvinkään 

suuntaan aiheuttivat osassa huoltajista huolta pitenevien koulupäivien ja oppilaiden 

jaksamisen osalta. Toiveina oli, että lapset pääsisivät kulkemaan koulumatkoja keskustaan 

yhtä matkaa samaan kouluun ja että kuljetusreitit eivät venyisi kovin pitkiksi. 



Lapsivaikutusten arviointi / Uudenkylän koulu 
   

 

Moni huoltaja koki lapsensa sopeutuvat hyvin muutoksiin ja ystävystyvänsä helposti alun 

ujouden jälkeen. Toivottiin, että selvitysprosessissa kysyttäisiin oppilaiden ajatuksia ja 

koulussa käytäisiin yhdessä mahdollista muutosta läpi.  

 

 

Koulun henkilökunnan näkökulmia 

     
 

Pienessä koulussamme, kuten varmasti isommissa kaupunkikouluissa, on sekä omat hyvät 
puolensa ja etunsa kuin myös haasteensa. Alla koulun henkilökunnan ajatuksia näistä. 

 
- Omalla kylällä opiskelu juurruttaa omaan kylään ja nostaa sen arvoa. Tulee tunne 

kuulumisesta kyläyhteisöön. Kaupunkikoulussa opiskelu jättää helposti yhteisöllisyyden 
tunteen vajaaksi. 

 
- Pieni yhteisö ja oppimisympäristö, jolloin koko henkilökunnalla on hyvä oppilastuntemus 

luokka-asteesta riippumatta. Yksittäisen oppilaan vaikeudet ja huolenaiheet, kuten myös 
erityinen lahjakkuus ja taidot voidaan havaita helpommin pienessä oppilaskunnassa. 
Yhteistyö perheiden kanssa avointa ja sujuvaa, kun tunnemme perheet hyvin.  

 

- Pieni työyhteisö, jossa päätöksenteko sujuvaa ja yhteistyön tekeminen luontevaa ja 
käytännön tasolla helppoa. Nopeitakin muutoksia voidaan tehdä koskien koko koulua, 
jos huomataan, ettei jokin toimi tai joku asia kaipaa muutosta. 

 

- Koulua ympäröivä luonto ja sen mahdollisuudet opetuksessa ovat erinomaiset.  
 

- Työskentely yli luokkarajojen on jatkuvaa, mikä mm. helpottaa eriyttämistä, lisää 
yhteisöllisyyttä ja on kasvatuksellisesti hedelmällistä.  

 

- Pieni ja jatkuvasti vähenevä oppilasmäärä tarkoittaa pieniä resursseja niin 
tuntikehyksessä kuin muissa määrärahoissa. Epävarmuus oppilasmäärästä nyt ja tulevina 
vuosina vaikeuttaa myös lukuvuosisuunnittelua, kun muutaman oppilaan pois 
lähteminen tai uusien oppilaiden koulun aloittaminen voivat tuoda tullessaan isojakin 
muutoksia (esim. opettajien lukumäärä, opetusryhmien muodostuminen) Oppilasmäärää 
on myös ollut vaikea varmaksi ennustaa aloittavien ekaluokkalaisten määrästä, sillä 
vuosittain suurempi tai pienempi osa koulutulokkaista päätyy aloittamaan koulunsa 
Jokelassa. 

 
-  Pienentynyt oppilasmäärä on myös lisännyt sosiaalisia pulmia oppilaiden välillä, kun 

mahdollisuus sopivan kaverin löytymiseen omasta koulusta, saati omalta luokalta on 
heikentynyt. Hankalien tilanteiden selvittäminen vaikeutuu, kun valinnanvaraa 
kavereista ei riitatilanteen tai erimielisyyden jälkeen välttämättä ole. 

 

- Valinnaisaineiden ja kielivalintojen monipuolinen tarjonta ei ole mahdollista näin 
pienessä koulussa. 
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Keskustelu- ja kuulemistilaisuus Uudenkylän koululla 
 

Uudenkylän koululla järjestettiin 28.11.2019 avoin keskustelu- ja kuulemistilaisuus, johon oli 

kutsuttu Uudenkylän koulun alueen huoltajia, muita kuntalaisia, koulun henkilökuntaa ja 

kunnan luottamushenkilöitä. Tilaisuudessa oli paikalla noin 20 henkilöä 

Tilaisuudessa sivistysjohtaja ja perusopetuksen johtaja kertoivat koulun tilanteesta ja 

tulevaisuudesta sekä käynnistetystä selvitysprosessista ja sen vaiheista. Asiasta käytiin laaja 

keskustelu, jossa kuultiin huoltajien ja kuntalaisten näkemyksiä koulun ja Uudenkylän alueen 

tulevaisuudesta. 

Keskustelu painottui pitkälti Uudenkylän alueen tulevaisuuteen ja siihen, kuinka alue 

saadaan pidettyä houkuttelevana ja elinvoimaisena.  

 

Päätökset 

Yhteenveto 

 
 

Liitteet 
 

Kyselypohja Uudenkylän koulun oppilaille 

Kyselypohja Uudenkylän koulun oppilaiden huoltajille 



 

Kysely Uudenkylän koulun oppilaille 

 

Oma nimi _________________________________   Luokka ___________ 

 

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat sinun mielestäsi ovat koulussa? Väritä ympyrä 

1=ei lainkaan tärkeää – 5=tosi tärkeää 

 

 

 

 

 

  

 

Millaisessa ympäristössä on helppo ja kiva oppia?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Miltä sinusta tuntuisi, jos sinun pitäisi vaihtaa koulua? Väritä palkki 

 

 

 

 

 

 

Mikä helpottaisi mahdollista koulunvaihtoa?  

(Esimerkiksi tutustuminen uuteen kouluun, tutut kaverit samassa koulussa) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mikä Uudenkylän koulussa on hyvää? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mitä toivoisit mahdolliselta uudelta koululta? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1 2 

Lyhyt koulumatka 

 
Kaverit 

Sisarus samassa koulussa 

Mahdollisuus valinnaisaineisiin 

3 5 4 

Tosi kivalta Ei yhtään kivalta 

Tosi jännittävältä Ei yhtään jännittävältä 

Tosi pelottavalta Ei yhtään pelottavalta 



Kysely Uudenkylän koulun vanhemmille koskien koulun tulevaisuutta

Hyvinkään kaupungin opetuslautakunnan 29.10.2019 kokouksessa on päätetty käynnistää Uudenkylän
koulun selvitysmenettely.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on linjannut vuonna 2014, että yksittäistä koulua koskeva
selvitysmenettely on käynnistettävä, mikäli koulun kokonaisoppilasmäärä on alle 30 oppilasta tai jos
oppilasmääräennusteen mukaan oppilaita on lähivuosina alle 30. Tällä hetkellä Uudenkylän koulua käy
26 oppilasta. Uudenkylän koulun oppilasmäärää on väestöennusteen mukaan laskemassa lähivuosina,
joten kaupungin on tehtävä asiasta selvitys.

Uudenkylän koulua koskeva mahdollinen selvitystyö ei vaikuta lukuvuoden 2019-2020 toimintaan.

Vastausaika päättyy 10.11. klo 23.59

Oppilaan nimi

Uudenkylän kouluun liittyvät ratkaisut syksyllä 2020

Perusopetuksen järjestämisessä tärkeimmät näkökulmat ja arvot (1 ei lainkaa tärkeä, 5 erittäin tärkeä)

1 2 3 4 5

Koulumatkan pituus

Koulumatkan turvallisuus

Lapsen kaverisuhteet

Valinnaisuus (valinnaisainekurssit)

Vaikuttavat perheeseemme, koska lapseni on 1.-5.luokkalainen

Eivät vaikuta, koska lapseni siirtyy 7.luokalle

Eivät vaikuta jostain muusta syystä



1 2 3 4 5

Kielivalinnat

Sisarukset samassa koulussa

Yhtenäinen koulupolku

Oppilaan mahdollisuus saada laaja-alaista
erityisopetusta

Joku muu, mikä?

Mitä asioita tulisi mielestänne erityisesti ottaa huomioon pohdittaessa koulun tulevaisuutta?

Miten arvioisitte Uudenkylän koulun mahdollisen lakkauttamisen vaikuttavan perheenne elämään?

Miten arvioitte muutoksen vaikuttavan lasten keskinäisiin suhteisiin ja ryhmäytymiseen?

Toivon, että selvitysprosessiin osallistetaan lapsia seuraavasti:

Lapseni ystävystyy helposti / nopeasti

Lapseni sopeutuu helposti muutokseen

Alkuvaihe on hankala, mutta lapseni sopeutuu, kun koulussa on saman ikäisiä kavereita

Lapseni tarvitsee ystävyys- ja kaverisuhteiden syntymiseen aikuisten ohjausta

Jokin muu, mikä?

Keskustelen asiasta lapseni kanssa kotona

Toivoisin, että selvitysprosessissa herääviä tunteita käsitellään luokassa



Jos Uudenkylän koulu päätetään sulkea, niin toivoisimme lapsen koulupaikaksi syksyllä 2020 seuraavan:

Mahdollista muuta

Toivoisin, että mahdollisia kouluvaihtoehtoja käydään lasten kanssa luokassa yhdessä läpi

Toivoisin, että lapsilta kysyttäisiin mielipiteitä

Lisäksi toivoisin / esittäisin, että

Hakalantalon koulu

Ridasjärven koulu

Tapainlinnan koulu

Joku muu, mikä?


