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Hansakallion koulun ja Espoon yhteislyseon koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi
Kauklahden koulu 1.8.2018 alkaen.
Hansakallion koulu on 530 oppilaan lähikoulu Kauklahdessa. Suunnitteilla oleva
yhdistyminen luo noin 750 oppilaan yhtenäisen peruskoulun, joka toimii kolmessa eri
rakennuksessa ja on kokoluokaltaan Espoon suurin yhtenäinen peruskoulu, jonka
oppilasmäärä väestöennusteen mukaan kasvaa tulevaisuudessa. Kauklahden asuinalue on
muuttovoittoinen perheiden suosima pientalovaltainen kaupunginosa, joka sijaitsee
pääradan varressa.
Hansakallion koulun oppilasmäärä kasvaa koko ajan. Hansakallion koulun tilaongelmaa
ratkaisemaan rakennettiin Hansakallion koulun piha-alueelle vuonna 2016
luokkatilapaviljonki. Lisätiloja rakennettaessa ei kuitenkaan otettu huomioon erikoisluokkien,
kuten musiikki- ja liikuntaluokkien sekä ruokalan lisääntynyttä tilantarvetta.
Seuraavassa on Hansakallion koulun johtokunnan lausunto koskien yhtenäisen peruskoulun
muodostumista perustuen Espoon opetuksen tulosyksikön valmistelemaan esitykseen.
Numerointi vastaa esityksen numerointia.
1. Hansakallion koulun johtokunta hyväksyy suunnitteilla olevan yhtenäisen
peruskoulun nimeksi ehdotuksen mukaisesti Kauklahden koulu.

2. Hansakallion koulun johtokunta painottaa alueen kaikkien oppilaiden mukaan lukien
erityisoppilaiden yhtenäisen koulupolun jatkumisen uudessa suunnitelmien
mukaisessa Kauklahden koulussa. Johtokunta kannattaa esityksen mukaista
yhtenäisen koulupolun syntymistä ilman erillistä hakua 1.8.2018 alkaen kaikille
nykyisille Hansakallion koulun kuudesluokkalaisille suunnitteilla olevassa Kauklahden
koulussa.
Hansakallion koulussa on jokaisella vuosiluokalla oppimisvaikeuksia kuntouttava
erityisluokka. Luokkien oppilaista suurin osa on Kauklahden alueelta. Johtokunta
näkee tärkeänä, että myös näiden oppilaiden yhtenäinen koulupolku uudessa
esityksen mukaisessa Kauklahden koulussa taataan.
Hansakallion koulun johtokunta korostaa, että suunnitteilla olevan Kauklahden koulun
tilojen riittävyyteen liittyvän ongelman Espoon kaupunki ratkaisee mahdollisimman
nopeasti ja pysyvästi alueella asuvien peruskouluikäisten tärkeimmän edun päästä
omaan lähikouluunsa perusteella.

3. Kauklahden alueen perusopetusikäisten oppilaiden määrä kasvaa hyvin nopeasti.
Kaupungin väestöennusteista nopean kasvun on voinut todeta jo usean vuoden ajan.
Toteutunut oppilasmäärän kasvu on ollut ennusteitakin nopeampaa.
Hansakallion koulun johtokunta korostaa Espoon kaupungin velvollisuutta järjestää
suunnitteilla olevalle oppilasmäärältään nopeasti kasvavalle yhtenäiselle
peruskoululle Kauklahden koululle sen tarvitsemat riittävät tilat. Tilojen riittävyys on
avainasemassa haettaessa yhdistymistilanteen toiminnallisia joustoja, kuten tilojen ja

henkilökunnan yhteiskäyttöä. Erikseen johtokunta huomauttaa, että jo nyt,
Hansakallion koulun paviljongin rakentamisen jälkeen, koulun yhteiset ja yleiset tilat
eivät riitä; erityisesti tästä esimerkkinä koulun ruokailutilojen ja liikuntatilojen sekä
erikoisluokkien riittämättömyys. Tilaongelman ratkaisu ei johtokunnan mielestä voi
jatkossa nojautua paviljongin kaltaisiin yksittäisiin luokkatiloihin. Riittäviä koulutiloja
suunniteltaessa tulee tehdä ratkaisuja, jotka eivät lisää oppilaiden ja opettajien
liikkumista eri kiinteistöjen välillä sekä huomioivat opettajien valvontavelvoitteen ja
oppilaiden turvallisuusnäkökohdat.

4. – 6. Hansakallion koulun johtokunta kannattaa esityksen mukaisesti kohtia 4. – 6.

7. Hansakallion koulun johtokunta toteaa, että yhtenäisessä peruskoulussa oppilas
hyötyy oppilashuoltopalveluiden, kuraattori- ja psykologipalveluiden,
saumattomuuden lisääntymisestä. Edellytyksenä on, että suunnitteilla olevassa
Kauklahden koulussa on yksi kuraattori ja yksi psykologi. Nykyisin Hansakallion
koululla ja Espoon yhteislyseolla on yhteinen kuraattori. Esityksen mukaisessa
Kauklahden koulussa on oltava myös yhteinen psykologi. Palvelut on mitoitettava
siten, että ne ovat riittävät ja oppilaiden sekä vanhempien helposti saatavissa.
Hansakallion koulussa on terveydenhoitaja palvelut neljänä päivänä viikossa.
Esityksen mukaisessa yhtenäisessä peruskoulussa Kauklahden koulussa
terveydenhoitajan palveluita on tarjottava alakoulussa viitenä päivänä viikossa.

8. – 9. Hansakallion koulun johtokunta korostaa, että esityksen mukaisen suunnitteilla
olevan Kauklahden koulun koulusihteeri- ja vahtimestariresurssi päivitetään
kasvavan koulun tarpeiden mukaan. Koulusihteerin osalta on otettava huomioon
koulujen yhdistymiseen liittyvä valmistelutyö sekä lisääntyvä työmäärä Espoon
suurimmassa yhtenäisessä peruskoulussa että toimiminen kahdessa eri
rakennuksessa.
Vahtimestarin osalta on otettava huomioon Hansakallion koulun jakautuminen
kahteen erilliseen kiinteistöön, pääkouluun ja paviljonkiin. Esityksen mukaiseen
Kauklahden kouluun kuuluu hoidettavia kiinteistöjä kolme. Mitoitusta arvioitaessa on
huomioitava, että Hansakallion koulun tiloissa työskentelee myös kolme
varhaiskasvatuksen esiopetusluokkaa, jotka käyttävät vahtimestaripalveluita.

10. Hansakallion koulun johtokunta toteaa esityksen mukaisen yhtenäisen peruskoulun
Kauklahden koulun olevan toteutuessaan oppilasmäärältään Espoon suurin
yhtenäinen peruskoulu. Johtokunta toivoo, että Espoon kaupunki osoittaa
lisäresursseja suunnitteilla olevan yhtenäisen peruskoulun Kauklahden koulun
käyttöönottoon. Lisäresursseja tarvitaan kahden koulun ja eri luokka-asteiden sekä
opettajien yhteistyön rakentumiseen. Lisäresursseilla mahdollistetaan uuden
yhtenäisen peruskoulun toiminnan yhtenäistäminen ja kehittäminen sekä taataan
oppilaille lukuvuoden 2018 alusta alkaen yhteisöllinen oppimisympäristö.

11. Esityksen mukaisen yhtenäisen peruskoulun muodostuessa Kauklahden peruskoulu
on Espoon suurin yhtenäinen peruskoulu. Uuden esityksen mukaisen Kauklahden
koulun rehtori joutuu muodostamaan kahdesta hyvin erilaisesta sekä kolmessa eri
koulurakennuksessa toimivasta koulusta yhden ison yhtenäisen peruskoulun, jossa
yhdistetään kaksi hyvin erilaista toimintakulttuuria ja joka jo aloittaessaan toimii
tilaongelmien ja erilaisten päivärytmien kanssa.
Hansakallion koulun johtokunta korostaa hyvin hoidettua yhteenliittymisenprosessia. Johtokunta painottaa, että Espoon kaupunki osoittaa yhdistymisprosessille
riittävän tietotaidollisen, henkilöstöresurssin ja taloudellisen tuen muutosjohtamiseen
sekä operatiiviseen johtamiseen, kuten virka-apulaisehtorit.
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