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palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.
Tällä mahdollistetaan kuntalaispalveluiden
vaikuttavuus ja laatu tiivistyvässä palveluverkossa.
Laaditaan kouluverkkoa koskeva selvitys,
joka valmistuu 04/2016. Asia käsitellään
kaupunginhallituksessa 5/16 ja valtuustossa 6/16.
Selvityksessä tulee esittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan alakouluikäisille lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja siirrytään asteittain kohti tiivistettyä lukiomallia.
Vapautuneita tiloja hyödynnetään mm. perusopetuksessa. Muutoksilla vältetään oppilasmääräkasvun edellyttämiä erillisinvestointeja
vuoteen 2025 mennessä.

Työryhmän esitys
Esitettyjen vaihtoehtojen, taloudellisten reunaehtojen ja kuntalaisilta saadun palautteen
pohjilta työryhmä esittää, että uudeksi lukiomalliksi otetaan käyttöön ”Tiivistyvä
lukiomalli”. Tässä vaihtoehdossa voidaan
oppilasmäärän kasvusta johtuvat nykyiseen
palveluverkkoon tarvittavat 106 M€ investointitarpeet toteuttaa 40 M€ investoinneilla ja saavuttaa lisäksi toiminnallisia säästöjä vuositasolla 11,5 M€ huomioiden kaikki toiminnan kulut
ml. joukkoliikenne, siivous ja vuokrakulut.
Kymmenen vuoden tarkastelulla Tiivistyvä
lukiomalli tuo toiminnallisia säästöjä 115 M€
kun vastaavasti nykyiseen palveluverkkoon
tarvittaisiin 70 M€ lisämäärärahaa. Vaihtoehto
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on annetun toimeksiannon mukainen.

Vaihtoehtojen lyhyt esittely

Lakkaavat yksiköt:
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Lakkaavat yksiköt:
Lakkaavat yksiköt:

-

Haukiputaan lukio

-

Kiimingin lukio

-

Kiimingin lukio

-

Laanilan lukio

-

Laanilan lukio

-

Merikosken lukio

-

Merikosken lukio

-

Oulunsalon lukio

-

Oulunsalon lukio

-

Pateniemen lukio

-

Pateniemen lukio

-

Madetojan musiikkilukio

-

Kiimingin lukio

-

Laanilan lukio

-

Merikosken lukio

-

Oulunsalon lukio

-

Pateniemen lukio

ja Oulun Lyseon lukio jaetaan kahteen (300) ja (400) oppilaan
yksikköön.

Perusopetuksen tilaratkaisut tiivistyvässä lukiomallissa
Pohjoinen
-

Kuivasojan sivukoulun oppilaat siirtyvät
Pateniemen lukiolta vapautuviin tiloihin

-

Länsituulen koulu: lisätilat yläkoulun
oppilaille

-

Varhaiskasvatus: Suo-Ukon päiväkodin

Itäinen
-

lapset siirtyvät Länsituulen päiväkotiin

Keskinen
-

Merikosken yläaste lakkaa, oppilaat sijoit-

Eteläinen
-

tuvat Terva-Toppilan ja Laanilan kouluihin
-

Leinonpuiston yksikölle uudet tilan Tuiran
koulun yhteyteen

-

Teuvo Pakkalan koulu siirtyy Pohjankartanon tiloihin
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Laanilan lukio: perusopetus 7.-9. luokat
(Talvikangas, Hiukkavaara)
Jokiranta 7.-9. luokat: Kiimingin lukio ja
uudisrakennus
Ylikylän oppilaat siirtyvät Huttukylään ja
Kiiminkijoelle

-

Salonpää: varhaiskasvatus–perusopetus
1.-2. lk., uusi rakennus, entisistä
luopuminen
Niemenranta 0.-4. lk., lisärakentaminen
Pitkäkangas: 1.-9. lk.
Lukion tilat: Pitkäkankaan oppilaiden
käytössä

Uudet oppimisympäristöt ja monitoimitalot
Tutkimustieto osoittaa, että uusissa laadukkaissa,
muunneltavissa ja joustavissa fyysisissä oppimisympäristöissä opetustilan koko, muoto ja peruskalustus
muuttuvat tarjoten uusia mahdollisuuksia yksilökeskeisempien oppimispolkujen toteuttamiseksi. Tulevaisuuden opetustiloissa opiskelee useampia opetus-

yksikkökokoa. Lukiolaisten määrä kasvaa 700–800
opiskelijalla vuoteen 2025 mennessä.

Tätä kehitystä vastaamaan Oulun kaupungissa on
laadittu uusi perus- ja lukiopetuksen palveluverkkosuunnitelma, jossa taloudellisista paineista huolimatta
voidaan tiloja tiivistämällä vastata tähän uusien oppimisympäristöjen haasteeseen ja tarjota laadukasta
opetusta kasvavista oppilasmääristä huolimatta.

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 2000:lla
vuoteen 2020 mennessä. Tilojen vapauttamisella perusopetukselle vältetään uusien koulurakennusten
rakentamista.

ryhmiä ja opetuksen ohjaajia. Tämä muutos edellyttää

Oppilasmäärien kehitys alueittain

monitoimisia opetustiloja, joissa kalusteet ja nykyai-

0–18-vuotiaiden lasten ennustettu väestömuutos
2015–2025 osoittaa, että alueelliset erot lapsimäärien
kehityksessä ovat suuret. Itäisen alueen osalta Hiukkavaaraan painottuva asuntorakentaminen nostaa
ennustettua lapsimäärä huomattavasti muihin alueisiin
nähden. Eteläinen alue on ainoa, jossa lapsimäärän
ennustetaan vähenevän tulevan kymmenen vuoden
sisällä.

kaiset av- ja informaatioteknologiset laitteet tukevat
erilaisia opetus- ja oppimisprosesseja vaivattomasti ja
tilannekohtaisesti

muuntuen

ja

joustaen.

– Marko Kuusikorpi, Turun yliopisto, 2012

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa tilojen tiivistämisellä siirrytään kohti monitoimisia tiloja,
joissa koulutyön lisäksi voidaan järjestää laajasti kuntalaisten omaehtoisen oppimisen ja harrastamisen
toimintoja. Vanhoista huonokuntoisista ja toimimattomista tiloista siirrytään kohti toimivia monitoimitaloja. Kokemukset mm. Kastellin monitoimitalosta osoittavat miten toimivia muuntojoustavia oppimisympäristöjä voidaan rakentaa silloin, kun toimintoja tiivistetään saman kiinteistön sisälle. Kuntalaiset ovat ottaneet uudet tilat hyvin vastaan ja niistä on muodostunut alueen kohtaamispaikkoja. Monitoimitiloissa on
enemmän aikuisia, jotka voivat opettaa, ohjeistaa ja
tuoda turvaa oppilaille ja opiskelijoille. Monitoimitalot

4

ovat haluttuja oppimiskeskuksia, joiden mukaan ihmiset valitsevat jopa asuinalueensa.

820 lasta
lisää
142 lasta
lisää

3742 lasta
lisää

470 lasta
vähemmän

Palvelutarjonnan näkökulmasta on tarve tiivistää palveluverkkoa, joka tarkoittaa lukioiden suurempaa

Palvelukeskittymittäin tarkasteltuna itäinen ja eteläinen alue ovat ainoat, joissa on muutamia sivukouluja,
jotka eivät ole 5 km:n säteellä palvelukeskittymistä.
Hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet ovat palveluiden
saavutettavuuden kannalta tärkeitä.

Pedagogiikka ja uudet oppimisympäristöt
Perusopetuksen
uudessa
opetussuunnitelmassa
(1.8.2016 alkaen) oppiminen perustuu oppilaan toiminnallisuuteen ja aktiiviseen työskentelyyn, jossa
käytetään laajasti hyväksi kaikkia koulun ja sen ympäristön tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa
aktiivista roolia. Vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan ovat
tärkeitä taitoja, joilla oppilaiden valmiuksia tarttua
tulevaisuuden haasteisiin vahvistetaan laaja-alaisella
osaamisella.
Lukion uudet opetussuunnitelmat (1.8.2016 alkaen)
korostavat monipuolisia oppimisympäristöjä, itsenäistä tiedon hankintaa ja muualta hankitun osaamisen
tunnustamista.
Oppimisympäristöjen tilat, kalusteet ja varustuksen
monipuolinen käyttö korostuvat opetuksessa ja oppimisessa. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. Kaikki tilat ovat oppimisympäristöjä, joissa teknologia sulautuu osaksi niitä.
Oppimisympäristöjen tulee siis tukea uudenlaista
toimintapedagogiikkaa.

Kuntalaispalaute
Kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen pohjaksi haluttiin saada laajasti oululaisten mielipiteitä. Kouluverkkoselvitykseen liittyvä sähköinen kuntalaiskysely oli
avoinna 19.–29. tammikuuta. Kyselyssä vastaajat saivat
kertoa oman mielipiteensä siitä, mitkä asiat ovat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisessä
tärkeintä. Kouluverkkoa koskevaan kuntalaiskyselyyn
vastasi noin 2800 oululaista. Pohjoisella alueella vastaajia oli 837, itäisellä alueella 554, eteläisellä alueella
573 vastaajaa ja keskisellä alueella 424 vastaajaa.
Vastaajien mielestä on tärkeää, että pikkukoululaiset
voivat käydä koulua lähellä kotia. Yläluokkalaisten
koulu voi sen sijaan sijaita kauempanakin. Opetusta
voidaan antaa nykyistä laajemmin muuallakin kuin
omassa luokassa ja hyödyntää sähköisiä materiaaleja.
Opetuksen nykytason turvaamista ei voida vastaajien
mielestä tehdä karsimalla nykyistä kouluverkkoa.

merkitystä laadukkaan lukion mittarina ei kuitenkaan
pidetty tärkeänä, sillä osa lukiolaisista suorittaa pakollisia ja syventäviä kursseja. Monipuolisen kurssitarjonnan toteutuminen voisi vastausten perusteella toimia
lukioiden välisen yhteistyön kautta ilman, että kosketaan fyysiseen kouluverkkoon. Laadukas lukio-opetus
syntyy monipuolisesta kurssitarjonnasta, lukion sijainnista kohtuullisen lähellä lukiolaisen kotia, pätevistä
opettajista sekä turvallisista, pienistä yksiköistä.

järjestettiin

siitä, miten oppilaat voivat ja mihin heidän näkökulmastaan tulisi kouluympäristössä kiinnittää huomiota.
Näkökulmana on lasten ja nuorten kokemusmaailma,
vaikkakin samoja teemoja kysytään myös heidän huoltajiltaan ja koulun aikuisilta. Teemoiksi on nostettu
mm. osallisuus, turvallisuus, onnistumisen kokeminen,
vuorovaikutus ja ilmapiiri. Koulun tasolla käynnistyy
vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen prosessi, jonka

Oulun raadit
Helmikuussa

vointiin liittyviä asioita voi tehdä ilman todellista tietoa

tuloksena saadaan aikaan koulun toimintakulttuuria
kouluverkkoselvitykseen

kehittäviä sekä toiminnallisia että pedagogisia ratkai-

liittyen neljä Oulun raati -tilaisuutta eri puolilla kau-

suja.

punkia: Kiimingissä, Oulunsalossa, Haukiputaalla ja

lasta ja nuorta, ja osallistujien määrä kasvaa koko ajan.

Tällä hetkellä arviointiin on osallistunut 6700

keskustassa. Tilaisuuksissa esiteltiin kuntalaiskyselyn
tulokset ja kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot.

Perusopetusta koskevissa sanallisissa palautteissa
korostettiin pienten koulujen paremmuutta verrattuna
isoihin kouluyksiköihin. Vastaajat pelkäsivät pienten
yksiköiden häviämistä ja sen seurauksena oppilaiden
koulumatkan pidentymistä. Alueellisen tasa-arvon
näkökulma nousi vahvasti esille, eikä nykyisistä koulutiloista haluta luopua. Koulumatkojen pidentyessä
uhkana nähtiin, että oppilaille ei jää riittävästi aikaa
lepoon, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Alaluokkalaisille
tulee turvata koulu lähellä kotia, pienet ryhmäkoot ja
turvallinen oppimisympäristö.
Väite, että lukion tulee sijaita lähellä kotia jakoi vastaajat selvästi kahteen leiriin. Lukiolaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta pidettiin tärkeänä
kohtuullisia koulumatkoja ja mahdollisuutta lepoon ja
vapaa-aikaan. Julkisen liikenteen ei koeta toimivan
riittävän hyvin.
Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että monipuolinen kurssitarjonta on laadukkaan lukion mittari. Osassa sanallisia vastauksia monipuolisen kurssitarjonnan

5

Oulun Raati -keskustelutilaisuuksien lisäksi järjestettiin

Jokaisella koululla on oma toimintakulttuurinsa, mutta

Facebook-chat.

lasten kokemukset ovat hyvin samansuuntaisia riippumatta siitä, minkä kokoista koulua lapsi käy. Lapset

Kokemuksellinen hyvinvointitieto ja

pitävät tärkeänä sitä, että kaikkia oppilaita kohdellaan

lapsivaikutusten arviointi

samanarvoisesti ja että heidät hyväksytään sellaisina

Oulun kaupungissa on kehitetty kokemuksellista hyvinvointitietoa keräävä ja hyödyntävä toimintamalli.
Ajatuksena on, ettei oppilaiden kouluarkeen ja hyvin-

kuin he ovat. Onnistumisten kokemukset ja myönteisen palautteen saaminen ovat oppilaille tärkeitä asioita. Huoltajien kokemukset oman lapsen hyvinvoinnista
ovat lasten kokemusten suuntaisia. Oppilaiden onnis-

tumisen kokemukset, hyvän ja välittävän ilmapiirin

kasvuaan. Koulumatkojen pidentyminen voi vaikuttaa

rakentaminen luovat hyvinvointia. Yhdeksi hyvinvoin-

koulukuljetusten lisääntymiseen ja oppilaiden koulu-

nin rakentamisen keinoiksi huoltajat nostavat kodin ja

päivän pidentymiseen. Toisen asteen koulupaikat

koulun välisen yhteistyön.

voivat

Opetushenkilöstön mielestä hyvinvoinnin rakentaminen tapahtuu yhteisöllisyyden kautta niin koko koulun
tasolla kuin yksittäisen luokankin tasolla. Vuorovaiku-

olla

heikosti

saavutettavissa

haja-

asutusalueiden nuorille joukkoliikenteen toimimattomuuden vuoksi. Palvelujen järjestäminen saman katon
alle vaikuttaa positiivisesti kuntalaisten arkeen.

tuksen ja kohtaamisen lisääminen vahvistavat hyvin-

Tiivistetyssä lukiomallissa palveluiden tiivistäminen

vointia. Oppilashuollon hyödyntäminen opetuksessa

mahdollistaa palveluiden tarjoamisen alueilla. Organi-

ja koulun arjessa koetaan tärkeiksi asioiksi.

saatio- ja henkilöstövaikutusten osalta korostuu mah-

Kaiken kaikkiaan kyselyn tulokset kertovat siitä, että
lapsen hyvinvointi ja hyvä koulu rakentuu jokaisen
koulun toimintakulttuurista – siitä, miten lapsia huomioidaan, osallistetaan ja kuinka heistä välitetään.

Paikkatietoanalyysi

dollisuus henkilöstön yhteiskäytölle ja moniammatilliselle toimintaotteelle. Tilankäytön tehokkuus ja tuottavuus paranevat. Lähikouluperiaatteen toteutumisessa on haasteita joillakin alueilla
Kahdeksan lukion mallissa alakoululaisten osalta lähikouluperiaate toteutuu erityisesti alakouluikäisten
osalta. Lähikouluperiaate säilyttää pienet erilliset toimintayksiköt, jolloin moniammatillisuus, tilojen ja
henkilöstön yhteiskäyttö ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Uhkana on myös taloudellisen kuormittavuuden lisääntyminen. Vaikutusten suuruus eri vaikutustyypeissä voi vaihdella eri alueilla ja jopa alueiden sisällä.

Lukioverkon saavutettavuusanalyysit perustuvat lukioiden oppilastietoihin, tieverkkoon ja joukkoliikenneaikatauluihin. Analyyseissä tarkasteltiin oppilaiden
matkustusaikoja lukiokohtaisesti polkupyörän, joukkoliikenteen ja henkilöauton käytön perusteella. Kulkumuotojen matkustusajoista laskettiin keskiarvot, joiden perusteella voitiin selvittää, kuinka pitkän matkan
päästä lukioihin keskimäärin matkustetaan. Keskimääräiset matkustusajat joukkoliikenteellä ovat 47,3 minuuttia, 28,5 minuuttia polkupyörällä ja 13,6 minuuttia
henkilöautolla.
Suurin osa lukiolaisista ei asu oppilaitosten välittömässä läheisyydessä, joten matkustusta on jo tällä
hetkellä huomattavasti.
Eri lukioiden saavutettavuudet joukkoliikenteellä vaihtelevat huomattavasti joukkoliikenteen reittieroista

Ennakkovaikutusten arviointi
Keskitetyssä lukiomallissa kiinteistöjen määrä vähenee.
Palveluiden keskittäminen mahdollistaa paremman
henkilöstön

yhteiskäytön

ja

ylläpitokustannusten

vähentymisen. Tehokkuuden tavoittelu voi kuitenkin
synnyttää tilaongelmia, jos oppilasmäärät jatkavat
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johtuen. Näitä saavutettavuuseroja voidaan kaventaa
joukkoliikenteen reittisuunnittelulla, jotka huomioivat
koulumatkat vielä nykyistä paremmin.

Joukkoliikenne

teisiin pyrkien. Vuosittainen korjausmääräraha on ollut
liian niukka korjausvelan kasvuun nähden. Toiminnalli-

Vaihtoehtoja on verrattu nykytilaan ja toisiinsa samoil-

set muutostarpeet kiinteistöissä tulee ottaa huomioon

la periaatteilla. Tarkastelussa ovat mukana jo päätetyt

korjausmäärärahasta päätettäessä talousarviokäsitte-

muutokset, jotka ovat samoja kaikissa vaihtoehdoissa.

lyn yhteydessä.

Laskennassa on käytetty oppilasmääriä ja koulujen
nykyisiä kapasiteettitietoja.
Joukkoliikenteen lisäys on pääosin lisäautoja oleviin
vuoroihin. Joukkoliikenteen kustannusarviot on tehty
nykyisten liikennöintisopimusten yksikkökustannuksilla.

Tilojen kunto
Kaikki koulurakennukset (yli 100 rakennusta) on inventoitu. Rakennukset ja tilat on arvioitu neljästä näkökulmasta: palveluverkkovaikuttavuus, toiminnallisuus,
tekninen kunto ja kulttuurihistoriallinen / arkkitehtoninen arvo. Inventoinnin koonnista saadaan käsitys
rakennusten nykytilasta.

Kuvaajassa punainen on palveluverkosta poistuva tai
välittömän peruskorjauksen tarpeessa oleva kiinteistö.
Keltainen kuvaa peruskorjaustarvetta seuraavan kymmenen vuoden aikana ja vihreä on hyväkuntoinen tila.
Kouluverkkoratkaisulla pyritään välttämään uusien
erillisten koulujen rakentaminen olemassa olevia tiloja
tehokkaammin hyödyntäen. Uudet oppimisympäristöt
mahdollistavat tehokkaamman rakennuksen tilankäytön perinteisiin luokkahuoneratkaisuihin verrattuna.
Joihinkin koulukiinteistöihin on kuitenkin tehtävä
laajennusosa oppilasmäärän lisääntyessä merkittävästi.
Vuosittaiseen perusparannusohjelmaan pyritään valitsemaan kiireisimmät, korjaustarpeessa olevat kohteet.
Tällä hetkellä sisäilmatyöryhmiä toimii kahdeksassa (8)
koulussa. Näistä palveluverkkoon jäävien koulujen
korjaaminen on etusijalla, kun löydetään niiden ongelmien aiheuttajat.
Suuremmissa korjauskohteissa tehdään myös toiminnallisia parannuksia uuden oppimisympäristön tavoit-
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Koko kouluverkkoselvitys löytyy osoitteesta:
www.ouka.fi/kouluverkkoselvitys

