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------------------------------------------------------------Uudenkylän koulun oppilasmäärän laskusta alle 30 oppilaan johtuva selvitystyö on valmisteltu
opetuslautakunnan 29.10.2019 § 100 tekemän päätöksen mukaisesti. Sivistystoimi järjesti tiedotusja kuulemistilaisuuden huoltajille ja muille asiasta kiinnostuneille Uudenkylän koulun
selvitysmenettelyyn liittyen 28.11.2019 klo 18 Uudenkylän koululla. Tilaisuudessa kerrottiin
selvitysmenettelyn perusteista, etenemisestä ja aikataulusta. Lisäksi keskusteltiin paikalla olleiden
henkilöiden kanssa esille nousseista asioista. Tiedotus- ja kuulemistilaisuuden esitys on liitteenä.
Selvitysmenettelyn yhteydessä huoltajille ja lapsille on tehty kyselyt, joilla on selvitetty, miten koulun
mahdollinen lakkautuminen vaikuttaisi perheisiin, millaisia ajatuksia se herättää ja mitä toiveita heillä
olisi mahdolliseen tulevaan koulupaikkaan liittyen. Selvästi suosituin mahdollinen uusi koulupaikka
kyselyn perusteella oli Tapainlinnan koulu. Kyselyssä tuli esille myös mahdollinen halukkuus siirtyä
Tuusulaan. Halukkuutta siirtyä Ridasjärven kouluun ei juuri ollut. Tehtyjen kyselyjen pohjalta tehtiin
myös lapsivaikutusten arviointi. Yhteenveto lapsivaikutusten arvioinnista on liitteenä.
Pedagoginen näkökulma
Koulun oppilasmäärän laskiessa liian pieneksi kaventuu opetussuunnitelman mukainen valinnaisuus
olemattomiin. Lisäksi mahdollisuus A1-kielen (muu kuin englanti) valintaan omassa lähikoulussa ei
toteudu. Oppilaille järjestettävät tukipalvelut (erityisopetus, oppilashuolto ja kouluterveydenhoito)
pystytään järjestämään suuremmassa yksikössä laadukkaammin ja tehokkaammin. Vaikka pienien
yksiköiden resurssit ovat oppilasta kohden samalla tasolla kuin suuremmissa yksiköissä,
erityisopetuksen järjestäminen on käytännössä haasteellista ja tuen tarpeeseen vastaaminen ei
välttämättä onnistu (esim. ei pienryhmiä). Oppilashuollon osalta esim. tuntien seuraaminen,
ryhmätoiminnan järjestäminen, yksilötapaamiset ja tutkimuksien tekeminen kärsii nykyisellä
henkilöstömäärällä pienissä yksiköissä. Suuremmissa yksiköissä edellä mainittujen asioiden
järjestäminen onnistuu. Sama koskee myös kouluterveyspalveluiden järjestämistä.
Talousnäkökulma
Uudenkylän koulun kustannukset perusopetukselle ovat olleet vuosina 2018–2019 noin 370 000
€/vuosi, mistä henkilöstökuluja on noin 59 % (218 000 €). Tilavuokran osuus on ollut noin 27 % (98
000 €), noin 14 % (54 000 €) muodostuu palvelujen ja tarvikkeiden ostoista (mm. ateriat ja siivous
sekä koulutarvikkeet).
Uudenkylän koulukäytöstä luopuminen vähentää henkilöstökuluja noin 180 000 €/vuosi. Säästö
perustuu siihen, että oppilaat siirtyvät jo olemassa oleviin ryhmiin ja opetusryhmien kokonaismäärä
tulee näin ollen vähentymään kahdella ryhmällä. Vakinainen henkilökunta sijoittuu muihin
opetusyksiköihin. Lisäksi siivouskulut pienenevät noin 21 000 €/vuosi. Perusopetuksen tilavuokrat
pienenevät Uudenkylän koulun osalta noin 98 000 €/vuosi. Kiinteistökulusäästön realisoituminen
kaupunkitasolla vaatii, että rakennuksille löytyy uutta käyttöä. Hyvinkään kaupungilla ei ole
tilapalvelulta saadun lausunnon mukaan Uudenkylän koulun rakennusten jatkokäytölle tarvetta.

Yhteensä sivistystoimelle muodostuvat säästöt Uudenkylän koulun koulukäytöstä luopumisesta ovat
noin 299 000 €/vuosi.
Koulukuljetuskustannukset Uudenkylän koulussa ovat olleet noin 11 500 €/vuosi. Mahdollisen

koulun lakkautumisen jälkeen koulukuljetuskustannuksiksi arvioidaan noin 17 000 €/vuosi. Arvio on
tehty oppilaskohtaisesti laskemalla. Laskelma on tehty oletuksella, että kaikki oppilaat sijoittuvat
Hyvinkään kouluihin. Maltillinen kustannusten nousu perustuu siihen, että koulukuljetukset
pystytään toteuttamaan nykyisillä bussilinjoilla.
Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuutta
muussa kuin kotikunnassaan. Tällä hetkellä kotikuntakorvaus on 6 796,81€ (7–12-vuotiaat lapset).
Hyvinkääläisen lapsen käydessä koulua toisessa kunnassa kyseinen opetuksen järjestäjä saa
kotikuntakuntakorvauksen, joka vähennetään Hyvinkään valtionosuusmaksatuksesta. Huoltajille
tehdyn kyselyn perusteella on halukkuutta siirtyä myös Tuusulan kunnan kouluihin. Jokaisesta
toisessa kunnassa opiskelevasta lapsesta maksetaan kyseinen kotikorvaus. Kaikki koulunkäyntiin
liittyvät kustannukset, kuten ateria-, tarvike- ja mahdolliset kuljetuskustannukset, jäävät tällaisessa
tapauksessa pois Hyvinkään osalta. Kotikuntakorvausten tarkkaa vaikutusta on mahdotonta arvioida,
koska mahdollinen toiseen kuntaan hakeutuminen on huoltajien subjektiivinen päätös.
Yhteenveto
Uudenkylän koulun lapsimäärä on laskenut selvästi alle 30 ja ennusteiden mukaan tulee laskemaan
edelleen tulevina vuosina. Pedagogisten ja taloudellisten syiden pohjalta Uudenkylän koulun
koulukäyttöä ei nähdä jatkossa perusteltuna. Hyvinkään perusopetuksen palveluverkossa on
tilakapasiteettia riittävästi, eikä Uudenkylän koulun koulukäytöstä luopuminen aiheuta
investointitarvetta muualle.
Esitys
Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Uudenkylän
koulun koulukäytöstä luopumista 1.8.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle Uudenkylän koulun koulukäytöstä
luopumista 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Leena Meri teki Marja-Leena Laineen kannattamana seuraavan muutosesityksen: ” Hyvinkäällä on
meneillään kestävän talouden ohjelma ja sen tavoitteena on hakea mahdollisia tulo- ja menokohteita
sekä linjauksia Hyvinkään talouteen, palveluihin ja investointeihin. Esitys: Uudenkylän koulun
koulukäytöstä poistaminen päätetään osana kestävän talouden ohjelmaa”.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaesityksen hyväksymistä kannatti 7 jäsentä (Kokko,
Korpela, Kukkola, Pekka Laine, Linna-Pirinen, Mäkelä ja Rantalainen). Leena Meren muutosesityksen
hyväksymistä kannatti 2 jäsentä (Leena Meri ja Marja-Leena Laine).
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Uudenkylän koulun koulukäytöstä luopumista
1.8.2020 alkaen.
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