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Tausta 
Opetuslautakunta on kokouksessaan 6.10.2016 päättänyt seuraavasti: ”Perusopetuksen 
toimintaa sopeutetaan annettuun talousarvioraamiin kolmen vuoden aikana siten, että 
vuonna 2017 vähennetään suhteessa lukuvuoteen 2016–2017 14 opettajan palkkojen 
verran henkilökuntaa. Perusopetuksen talouden sopeuttaminen vaatii muun muassa Hy-
vinkään opetussuunnitelman uudelleen avaamista sekä jo päätetyn palveluverkon no-
peutettua toimeenpanoa syksystä 2017”. 
 
Kustannusleikkausten oikeudenmukaisen kohdentamisen kannalta on järkevää tehdä 
samaan aikaan myös rakenteellisia ratkaisuja kouluverkkoon, toisin sanoen muodostaa 
suurempia yksiköitä, varsinkin nyt kun kouluun tulevat ikäluokat pienentyvät lähivuosina. 
Nykyinen kouluverkko on mitoitettu suuremmalle oppilasmäärälle kuin mitä tilanne on 
seuraavien vuosien aikana. 
 
Valtuuston edellyttämät toimenpiteet 
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2015 päättänyt seuraavaa koskien kyläkou-
luja: 
 
Kyläkoulujen toiminta jatkuu ennallaan, ellei koulun oppilasennuste laske alle 30 oppi-
laan tai koulun/päiväkodin kunto edellytä merkittävää peruskorjausta. Oppilasennusteen 
lasku tai koulun/päiväkodin peruskorjaustarve käynnistävät yksikkökohtaisen selvitys-
menettelyn, jonka valmistelee opetuslautakunta. Päätöksen asiasta tekee kaupunginval-
tuusto. 
 
Tilapalvelu tekee vuoden 2016 aikana kyläkoulujen kuntokartoitukset. 
 
Opetuslautakunta päättää erikseen kyläkoulujen hallinnollisesta rakenteesta. 
 
Takojan alueen oppilaat sijoitetaan keskustan kouluihin, lähimpään kyläkouluun tai 
mahdollisuuksien mukaan Kolsan kouluun Jokelaan”. 
 
Oppilasennusteen mukaan vuonna 2017 oppilasmäärä tulee laskemaan alle 30 oppilaan 
seuraavissa kouluissa: elokuussa 2017 Kaukasissa on 20 oppilasta ja Uudessakylässä 
29 oppilasta. 
 
Tilapalvelu on tehnyt kyläkoulujen kuntokartoitukset (liitteenä). Vertailtaessa Kaukasten 
ja Uudenkylän kouluja tilapalvelun mukaan Uudenkylän koulussa on isommat ja käyttö-
kelpoiset tilat, Kaukasten koulu on tiloiltaan pienempi. 
 
LIITTEENÄ: 
s. 7-137 -Idän kyläkoulujen kuntoarviot (3 kpl) 
- Kaukasten ja Uudenkylän koulujen oppilasennusteet 2017-2022 

 
Esitys SiTJ 
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Opetuslautakunta päättää valtuuston edellyttämän selvitysmenettelyn aloittamisesta 
koskien tässä vaiheessa Kaukasten ja Uudenkylän kouluja. 
 
Tavoitteena, että opetuslautakunnan vuoden 2016 viimeisessä kokouksessa selvitykset 
ovat valmiina käsiteltäväksi ja vietävissä edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. 
Opetuslautakunta merkitsee tiedoksi, että hallintolain 41 §:n mukaisesti asianomaisilla 
on mahdollisuus lausua mielipiteensä tästä asiasta muun muassa järjestettävissä yleisö-
tilaisuuksissa 
(mm. 17.11.2016), sekä muita viestintäkanavia pitkin. 
 

Päätös 
Esitys hyväksyttiin. 

_____________________________________________ 
Opela 13.12.2016 / § 107 

 
Valmistelija: perusopetuksen johtaja Jouko Vakkamaa, p. 0405864791 
 
Kaupunkilaisilla ja asianosaisilla on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä kouluverk-
koasiasta. Asiasta on järjestetty tiedotustilaisuus torstaina 17.11.2016 ja siihen liittyvät 
suunnitelmat on julkaistu perusopetuksen yleisiltä internetsivuilta. Suunnitelmasta on 
tiedote alueella asuvien lasten huoltajille myös Wilmassa.  
 
Opetuslautakunnan päätös Kaukasten ja Uudenkylän koulujen yhdistämisen selvittely-
menettelystä liitteineen on ollut Hyvinkään kaupungin internetsivuilla 24.11. lähtien. Kou-
lujen henkilökuntaa on tiedotettu ja kuultu. Kaupunkilaisia on pyydetty lausumaan mieli-
piteensä 1.12.2016 mennessä. 
 
Palautetta on tullut runsaasti. Suurimpana huolena nousee esille Kaukasten lähipalvelu-
jen väheneminen ja sen negatiiviset vaikutukset kylän tulevaisuudelle. Useimmissa saa-
puneissa viesteissä toivotaan, että molempien koulujen toiminta jatkuisi. On tullut myös 
viestejä, joissa nähdään Kaukasten koulun yhdistyminen isompaan Uudenkylän kouluun 
hyvänä asiana, jotta alueella säilyisi ainakin yksi koulu. 
 
Kaukasten asukasyhdistyksen ja Kaukasten koulun ja Uudenkylän koulun vanhempain-
yhdistysten edustajat ovat kokoontuneet 15.11.2016 ja toimittaneet 17.11.2016 päivätyn 
lausuntonsa. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:  

‐ kyläkouluja tarvitaan jatkossakin 
‐ jos ei ole mahdollista säilyttää molempia kouluja, ne tulee yhdistää 
‐ virkamiehet ja opetuslautakunta valitsevat selvitysten perusteella tarkoituksen-

mukaisimman rakennuksen yhdistetyille kouluille  
‐ oppilaaksiottoalue tulee olla sama kuin nykyään  
‐ koulukuljetukset tulee järjestää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
‐ mahdollisuus IP-toimintaan tulee elvyttää, esiopetuksen oppilaat mukaan 
‐ kaupungin pitää ottaa kokonaisuus huomioon ja noudattaa valmisteilla olevan pe-

likirjan eli kaupungin strategian linjauksia kylien kehittämisestä 
 
Tilapalvelu on teettänyt koulujen kuntokartoitukset. Pidemmällä aikavälillä molemmat 
koulut tarvitsisivat peruskorjausta. 
Voidaan todeta, että Uudenkylän koulussa on tällä hetkellä isommat ja opetuksen järjes-
tämisen kannalta käyttökelpoisemmat tilat 49 oppilaalle. Uudenkylän koulussa on kolme 
luokkahuonetta ja Kaukasten koulussa kaksi.  
 
Oppilasmäärien ja käytettävissä olevien koulutilojen perusteella on perusteltua, että 
Kaukasten koulun oppilaat siirtyvät Uudenkylän kouluun lukuvuoden 2017 – 2018 alusta 
lukien. Koulunvaihto koskee 20 oppilasta. Uusia koulutulokkaita ei Kaukasten alueella 
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ole. Uudenkylän koulussa on elokuussa 2017 oppilaita omasta takaa 29. Yhdistetyssä 
koulussa olisi oppilaita yhteensä 49. 
 
Koulujen yhdistyminen aiheuttaa myös henkilöstön uudelleen sijoittumista. Näillä näky-
min Kaukasten koulussa työskentelevät molemmat luokanopettajat voivat siirtyä Uuden-
kylän kouluun. Uudenkylän koulussa työskentelevistä luokanopettajista toinen jää eläk-
keelle keväällä 2017. Toinen luokanopettaja voinee jatkaa Uudenkylän koulussa. Koulu-
jen avustajapalvelujen tarve kartoitetaan vuosittain tehtävien tarveselvitysten perusteel-
la. Keväällä 2017 on selvillä lopullinen koulunkäyntiavustajien tarve kouluittain. 
 
Koulujen yhdistyminen pienentää henkilöstömenoja n. 80 000 euroa/vuosi. Tämä tarkoit-
taa yhden opettajan, rehtorin tehtävien ja mahdollisesti yhden koulunkäyntiavustajan vä-
hentämistä. 
 
Kiinteistö-, kuljetus- ruoka ym. menot laskisivat nykyisestä n. 25 000 euroa/vuosi, jos 
Kaukasten koulu yhdistyy Uudenkylän kouluun. Jos Uudenkylän koulu yhdistyy Kaukas-
ten kouluun, säästöä syntyisi 47 000 euroa/vuosi. Vaikka jälkimmäisessä vaihtoehdossa 
säätöä syntyisi enemmän, Kaukasten koulun ei tilojensa puolesta ole käyttökelpoinen 
vaihtoehto opetusta järjestettäessä 49 oppilaalle. 
 
LIITTEENÄ 

‐ Kaukasten asukasyhdistyksen, Kaukasten koulun vanhempainyhdistyksen ja Uu-
denkylän koulun vanhempainyhdistyksen yhteinen lausunto 

‐ Kaupunkilaisten lähettämä palaute 
‐ Kustannusanalyysi 

 
Kaukasten ja Uudenkylän koulun kuntokartoitukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 

Esitys SiTJ 
 
Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättää yhdistää Kaukasten ja Uudenkylän koulut 1.8.2017 alkaen 
siten, että Kaukasten koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Uudenkylän kouluun. 
 
 

Päätös 
Esitys hyväksyttiin. 
 
Täytäntöönpano 
kaupunginhallitus 
 
Tiedoksi, ote  

‐ Kaukasten asukasyhdistys  
‐ Kaukasten koulun vanhempainyhdistys  
‐ Uudenkylän koulun vanhempainyhdistys 

 
---------- 
 
Otteen oikeaksi todistaa 
Hyvinkäällä 15.12.2016 
 
 
Merja Rinne 
pöytäkirjanpitäjä 
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Dnro 0//0 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
105, 107, 110, 111, 114, 115 
 
 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikai-
suvaatimuksen voi tehdä ainoastaan asianosainen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Pykälät 
106, 108, 109, 112, 113 
 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Hyvinkään kaupungin opetuslautakunta 
Kankurinkatu 4-6 (PL 86), 05801 Hyvinkää 
faksi (019) 459 2047  Sähköpostiosoite: opetus@hyvinkaa.fi 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Sähköistä tiedoksi-
antoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 19.12.2016  
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
Opetuslautakunnan päätöksestä tehtävässä oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
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VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun-
nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu-
nut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Muutoin 
kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
 
 
Hallintovalitus, pykälät 
 
 
Valitusviranomainen 
 
Helsingin hallinto-oikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
faksi 029 564 2079 sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi 
 
Valitusaika 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusvi-
ranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kol-
mantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä   
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Valitus markkinaoikeuteen, pykälät 
108 
 
Valitusviranomainen 
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
faksi 029 56 43314 sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Valitusaika 
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa 
valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintaso-
pimuksen hankintalain 78 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukau-
den kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä, jos asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi ja hankintapäätös 
tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.  
 
Jos päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävis-
sä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Jos päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtu-
neen myöhemmin. 
 
Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea 
muutosta valittamalla markkinaoikeudelle. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
 
Valituksen sisältö 
 
Valituksessa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, kotikunta,postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- jos valituksen laatija on valittajan edustaja, asiamies tai joku muu henkilö, tämän henkilön nimi, kotikun-
ta,postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvit-
se täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä  
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole aiemmin toimitettu viranomaiselle  
 
Oikeudenkäyntimaksu 
 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla 
muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu. Maksun määrä on tarkistettavissa osoitteessa: 
www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallinto-oikeudet. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määri-
tellyissä asioissa. 
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