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Tuusulan kunnanhallitukselle 
 
Vastine Kellokosken lukion lakkauttamiselle 
 
 
 
Me allekirjoittaneet, Kellokosken kehittämistoimikunta, Kellokosken koulun vanhempainyhdistys 
ry, Linjamäen koulun vanhemmat ry, Hyökännummen koulun vanhempaintoimikunta ja 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kellokosken yhdistys ry, olemme tyrmistyneinä ottaneet 
vastaan tiedon suunnitelmasta lakkauttaa Tuusulan lukion Kellokosken toimipiste. 
Lakkauttamisen perusteena on esitetty toimipisteen korkeita käyttökustannuksia, vähäistä 
opiskelijamäärää ja pienen yksikön vähäisempää mahdollisuutta vastata opiskelijoiden tarpeisiin 
muun muassa kurssitarjonnan osalta. Haluamme esittää näihin perusteisiin seuraavan 
vastineen, jotka toivomme otettavan huomioon, kun lakkauttamisasiaa käsitellään 
kunnanhallituksessa. 
 
Vähäinen opiskelijamäärä: opiskelijamäärän laskun toteamme syntyneen pitkän ajanjakson 
tuloksena, jonka aikana Kellokosken lukion lakkauttaminen on ollut jatkuvasti esillä. Kyläläisten 
ja opiskelijoiden ponnekkaan vastustuksen johdosta lakkauttamispäätöstä ei ole toteutettu, 
mutta vääjäämättä tämä on tuonut lukiolle ns. kuihtuvan oppilaitoksen leiman. Vastaavasti 
opetusresurssia ei ole käytössä perustuen pieneen oppilasmäärään. 
Oppilaiden määrään vaikuttaa myös Järvenpään suurlukion imu ja sen tarjoama vahva 
kurssitarjonta, joka houkuttaa opiskelijoita myös Jokelasta ja Hyrylästä. On kuitenkin jo 
huomattu, etteivät ko. oppilaitoksen ovet aukea kaikille sinne hakeville nuorille selkeästi 
korkeamman keskiarvovaatimuksen vuoksi. Koska myös ammattiin johtavan opiskelun suosio 
on kasvanut, on pääsy Keudaan myös vaikeutunut. Siksi Kellokosken lukio tarjoaa hyvän 
yleissivistävän toisen asteen koulutuspaikan niille Tuusulan, Mäntsälän ja Järvenpään nuorille, 
joiden keskiarvo ei riitä esim. Järvenpään lukioon, ja joilla ei ole vielä valmista ammatillista 
suunnitelmaa.  
 
Vähäinen kurssitarjonta: Tuusulan lukio on nyt "yhden katon alla" ja sitä myöden 
opiskelukulttuuri ja kurssitarjonta kokee muutoksen. Virtuaalisuus ja opiskeluverkkojen luoma 
uusi tapa opiskella otettaneen ajan myötä käyttöön enenevässä määrin myös Tuusulassa. 
Nykyaikaiset opiskelutekniikat kuten verkkokurssit/kurssitarjotin avauksena digitalisaation 
hyödyntämisessä mahdollistavat tulevaisuudessa osallistumisen useampaan kurssiin ilman, että 
opettajaresurssia tarvitaan esim. päivittäin. Samaa opettajaresurssia voi käyttää useassa eri 
toimipisteessä esim. musiikin-, tietotekniikan- tai liikunnan kurssivalinnoilla, kielten opiskelusta 
puhumattakaan. Emme siis näe syytä, miksi vähäinen kurssitarjonta voi olla lakkauttamisen 
peruste.  
 
Korkeat käyttökustannukset: Kaikki oppilaat eivät sovellu opiskelemaan suuressa yksikössä, 
kuten Järvenpää tai Hyrylään kaavailtu suurlukio ovat. Kellokoski voi tarjota vaihtoehdon näille 
toisen asteen opiskelijoille. Kellokosken koulurakennus on kokemassa suuren muutoksen, joka 
osaltaan vaikuttaa opiskelupaikan tehokkuuteen ja viihtyvyyteen, ja sitä kautta mielestämme 
houkuttelee opiskelijoita tulevaisuudessa paremmin. Korkeat käyttökustannukset korreloivat 
pientä opiskelijamäärää, mutta opiskelijamäärän noustessa yksikkökohtaiset kulut alenevat.  
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Opiskelijamäärän nousuun on monta perustetta: 

- alueelle on muuttanut ja muuttamassa paljon lapsiperheitä, ja koulunsa aloittavien 
lapsien määrässä ei nähdä suuria muutoksia vuoteen 2025 saakka arvioitaessa 

- Kellokoskelle on rakentumassa parhaillaan kaksi uutta asuntoaluetta ja uusia 
asuntorakentamiseen tarkoitettuja maa-alueita on jo hankittu 

- juuri alkanut kouluyhteistyö Mäntsälän kanssa Hyökännummen, Ohkolan ja Arolan 
koulujen oppilaiden siirtymisestä Kellokosken yläkouluun alkaa 2017, joille Kellokosken 
toimipiste erittäin potentiaalinen jatko-opiskelupaikka. Hyökännummen koulun 
laajentamisesta on tehty Mäntsälässä päätös ja alueelle on kaavoitettu uusi Taruman 
asuinalue, joka sijoittuu Hyökännummen asuinalueen jälkeen ennen Ohkolaa. 

- mahdollinen yhteistyö Keudan kanssa esim. kaksoistutkinnon suorittamisessa antaa 
uusia näkymiä myös lukio-opiskeluun; tässä Kellokosken lukiolla voi olla suurikin panos 
annettavanaan mikäli yhteistyötä lähdetään kehittämään. 

- tulevaisuuden visioissa kuntien yhdistyminen poistaa rajoja ja Nummenkylän 
laajeneminen kohti Kellokoskea voi tuoda mukanaan lisää oppilaita Järvenpään puolelta. 
Mäntsälän kanssa aloitettua yhteistyötä voisi lähteä jo nyt kehittämään tähänkin 
suuntaan, jos halutaan – Kellokosken uusi koulukeskus uusine tiloineen luo 
mahdollisuuksia 

 
Kuntataloudessa tarvitaan nyt vahvoja otteita, sen ymmärrämme hyvin, mutta ne eivät voi 
perustua pelkästään helppoon tiehen: olemassa olevan supistamiseen tai lakkauttamiseen ja 
sitä kautta tulevaan oletettuun kulujen pienenemiseen. Yhdessä kohtaa tehty säästö saattaa 
tulla esille moninkertaisesti toisaalla, tässä esim. etsivän nuorisotyön kulujen nousulla, joka 
edelleen katetaan verotuloilla. Keskittyminen suunnitteluun ja toiminnan, laadun ja menetelmien 
kehittämiseen pelkästään paikan ja seinien suunnittelun sijasta luovat haastetta vaatimalla 
resurssien lisäksi uutta ajattelutapaa, mutta siihen haasteeseen on vastattava ennemmin tai 
myöhemmin.  
 
Nyt kun uuden Tuusulan lukion suunnittelu ja kehittäminen ottaa ensi askeleitaan, tuntuu perin 
kummalliselta, että siihen kuuluu yhden jalan katkaisu, ennemmin kuin että lähdetään 
suunnittelemaan kokonaisuutta, jolla saadaan houkuteltua opiskelijat takaisin omaan opinahjoon 
naapurin sijasta. Tuusulan kunnalta myös odotetaan, että kuntakeskusten tasapuolinen kohtelu 
toteutuu; että kunta välittää nuoristaan ja on kiinnostunut heistä. Nämä nuoret ovat 
tulevaisuuden veronmaksajia ja syytä pitääkin kiinnostuneina kotikunnastaan, vastavoimana 
muuttotappiolle. 
 
Esitämme, että Tuusulan kunnan hallitus harkitsee uudelleen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
esittämää Tuusulan lukion Kellokosken toimipisteen lakkauttamista yllä esitettyihin 
vaihtoehtoihin perustuen, eikä vie ko. kohtaa Tuusulan kunnan valtuustolle. 
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