Espoon nuorisovaltuuston lausunto perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
tilankäyttösuunnitelmasta vuosille 2018-2027
Espoon nuorisovaltuusto toteaa, että tilankäyttöä ja kouluverkkouudistuksia suunnitellessa ja
toteuttaessa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi ja oppiminen ovat etusijalla. Tämän
vuoksi koulujen käyttöä suunnitellessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon oppilaiden ja
opiskelijoiden mielipiteet jokaisessa suunnittelun ja toteuttamisen vaiheessa.
Espoon nuorisovaltuusto painottaa, etteivät espoolaiset nuoret ole yksimielisiä
tilankäyttösuunnitelmassa esitetyistä muutoksista ja nuorten kuuleminen jokaisessa
yksittäisessä muutoksessa on tästä syystä ensiarvoisen tärkeää. Nuorisovaltuusto
muistuttaa, että myös kuntalain 5. luvun §26 velvoittaa tekemään näin.
Yleisluonteeltaan tilankäyttösuunnitelma on nuorisovaltuuston mielestä onnistunut ja
yhtenäinen pohja lähitulevaisuuden kouluverkkomuutoksille ja kokee suunnitelmassa
ehdotetut ratkaisut Espoon kasvavaan oppilaspaikkatarpeeseen perustelluiksi ja
kehityskelpoisiksi. Nuorisovaltuusto suhtautuu myös positiivisesti kouluyksikköjen koon
kasvattamiseen, mutta sillä varauksella, että yksikkökoon kasvattaminen edistää
suunnitelmassa esitettyjä hyvinvoinnin ja oppimisen aspekteja. Yksikkökoon kasvattaminen
nähdään positiivisena etenkin valinnaisaine- ja kielitarjonnan näkökulmasta.
Nuorisovaltuusto tunnistaa myös sosiaalisen edun yksikkökoon kasvattamisessa etenkin
peruskoulun ylempien luokkatasojen ja sitä vanhempien oppilaiden ja opiskelijoiden
keskuudessa. Suurempi ja monimuotoisempi oppilasjoukko takaa monipuolisen sosiaalisen
ympäristön kasvavalle nuorelle. Tämä mahdollistaa suuremmalle osalle nuorista
samanhenkisiä ystäviä ja kontakteja koulussa. Etenkin kulttuurisesti monimuotoinen
kasvuympäristö kasvattaa nuorista suvaitsevaisempia ja avoimempia kansalaisia.
Suurempien yksikköjen mahdollistama oppilashuollon resurssien tehokkaampi
hyödyntäminen on myös positiivinen kehityssuunta, jolla on nuorisovaltuuston mukaan suora
positiivinen vaikutus espoolaisten nuorten mielenterveyteen sekä päivittäiseen
hyvinvointiin.
Nuorisovaltuusto esittää huolensa etenkin peruskoulun alempien luokka-asteiden oppilaiden
koulumatkojen pituudesta ja muistuttaa, että oikeus lähikouluun kuuluu lapsille kaikkialla
Espoossa. Nuorisovaltuusto kokee koulun maantieteellisen läheisyyden arvon laskevan
oppilaan/opiskelijan kasvaessa. Eli lukioiden sijainnissa tärkeämpää on ottaa huomioon
hyvät kulkuyhteydet ja monipuolinen palvelurakenne ympäröivällä alueella, eikä niinkään
maantieteellinen läheisyys opiskelijoihin.
Nuorisovaltuusto kannustaa kaupunkia jatkamaan tyyppikoulumallin kehittämistä. Kouluja
rakennettaessa tärkein huomioon otettava seikka on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi,
sekä terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön rakentaminen. Tiloista on
tehtävä toimivat, viihtyisät ja mukautuvaiset nykyaikaisen opetuksen tarpeisiin. Kuitenkin
nuorisovaltuusto muistuttaa, että tilojen esteettisyys kuuluu tärkeänä osana tilojen
viihtyvyyteen.
Täten Espoon nuorisovaltuusto kehottaa Espoon kaupunkia etenemään kouluverkon
uudistuksissa tilankäyttösuunnitelman mukaisesti yllämainituin painottein.
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