
Info- ja keskustelutilaisuus

Hangon kouluverkko tänään ja tulevaisuudessa

Info- och diskussionstillfälle

Hangös skolnät idag och i framtiden

5.3. 2020

•Haagapuiston koulun auditorio

•Hagapark skolas auditorium



5.3. 2020

Ohjelma – Program

• Hangon koulut - Hangös skolor

• Oppilastilastoa - Elevstatistik

• Oppilasennusteet - Elevprognoser

• Toimenpidevaihtoehtoja - Alternativa åtgärder

• Kiinteistökuluja - Fastighetskostnader

• Ehdotuksia - Förslag

• Vapaata keskustelua – Fri diskussion



Hangon koulut 2020
Skolor i Hangö      

11 koulua/ skolor

• 6 suomenkielistä/finskspråkiga

• 5 ruotsinkielistä/svenskspråkiga

-oppilasmäärä/elevantal: 767 (430 + 337)      + 

-opiskelijamäärä/antal studeranden:   109 (57 + 52) 



Suomenkieliset koulut

Perusopetus                          Vlk              oppilasmäärä

• Hangon keskuskoulu                  1-6                 222

• Hangonkylän koulu                    1-3 26

• Lappohjan koulu                         1-5                  17

• Hankoniemen yläaste                7-9 107

• Tita-Marian koulu                       1-9 58

 (erityisopetus)

Toisen asteen koulutus                    opiskelijamäärä

• Hankoniemen lukio                                      57



Svenskspråkiga skolor

Grundundervisning              åk.              elevantal

• Hangö centralskola                    1-6                 173

• Hangöby skola                            1-3 39

• Lappvik skola                               1-5                  9

• Hangö högstadium                     7-9 116

Andra stadiets utbildning             antal studeranden

• Hangö gymnasium                                      52



Oppilasmäärät perusopetuksessa
Elevantal i grundundervisningen

suom.kiel.          – sv.spr.   

• 1981            1714 984 730

• 1986            1544 904 640

• 1991            1334 754 580

• 1996 1142 652 490

• 2001            1052 571 481

• 2006   998 566 432

• 2008              958 533 425

• 2010 888 491 397

• 2012 818 420 398

• 2014 794 418 376

• 2016 775 406 369

• 2017 756 413 343

• 2018 767 425 342

• 2019 767 430 337

• 2020 745(ennuste/prognos) 423 322
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Opiskelijamäärät lukioissa
Antalet studeranden i våra gymnasier

Hankoniemen lukio       – Hangö gymnasium   

• 1982            202 113 89

• 1987            238 130 108

• 1993            245 120 125

• 2000 206 104 102

• 2006            154 68 86

• 2009             141 63 78

• 2012 136 72 64

• 2014 125 60 65

• 2016 108 55                                     53

• 2018 109 59 50

• 2019 109 57 52

• 2020 108  (ennuste/prognos) 55 53
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Lapsia Hangossa
Barn i Hangö

• 2013   69  (31 suom.kiel. – 38 sv.spr.) esikoulu-förskola

• 2014   58

• 2015   46    

• 2016   64 

• 2017   50

• 2018   47

• 2019   48

• -> 31.7.2020   26
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Hangon peruskoulujen oppilasennuste – 

Elevprognosen i grundskolorna i Hangö 

 

 molemmat kieliryhmät yhteensä – bägge språkgrupperna sammanlagt 

 

 

                          suomenk.   -   svenskspr. 

  9/2019   771    (434)    (337)             Toteutus/Förverkligande 

11/2019   767 (430)    (337)                               ” 

  8/2020   745 (423)    (322)             Ennuste/Prognos 

  8/2021   716 (407)    (309)    ” 

  8/2022   698 (388)    (310)    ” 

  8/2023   672 (363)    (309)    ” 

  8/2024   641 (343)    (298)    ” 



Väestöennuste
Befolkningsprognos

0-6 v/år 0-14 v/år

• 2019 369 1014

• 2020   350 964    

• 2021  331 928

• 2022 323 880 

• 2023   302 836

• 2024   294 780

• 2025   283 737

• 2030 258 613

• 2040 240 535
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Hangon peruskoulujen oppilasennuste – 

Elevprognosen i grundskolorna i Hangö 

 

 molemmat kieliryhmät yhteensä – bägge språkgrupperna sammanlagt 

 

 

                          suomenk.   -   svenskspr. 

  9/2019   771    (434)    (337)             Toteutus/Förverkligande 

11/2019   767 (430)    (337)                               ” 

  8/2020   745 (423)    (322)             Ennuste/Prognos 

  8/2021   716 (407)    (309)    ” 

  8/2022   698 (388)    (310)    ” 

  8/2023   672 (363)    (309)    ” 

  8/2024   641 (343)    (298)    ” 



Ennuste vuodelta 2014
Prognos från år 2014
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Sivistystoimen tilatarpeet
• vaihtoehtoja

Bildningsväsendets utrymmesbehov
• alternativa lösningar



5.3.2020

Halmstadintalo korjataan, kustannukset; noin 2,9milj€

• varhaiskasvatus ei tarvitse tiloja Hangonkylän koulussa eikä Folkiksessa

Hangonkylän koulu lakkautetaan, 1.8.2021
• oppilaat siirtyvät Keskuskouluun, mahtuvat jo olemassa    

oleviin luokkiin

Hangöby skola siirtyy Hangonkylän koulun kiinteistöön
• Hangöby skolania ei tarvitse korjata, vaan voidaan myydä

Halmstadsgården renoveras, kostnader: ca 2,9milj.€

• småbarnspedagogiken behöver ej utrymmen i Hangonkylän koulus
fastighet samt i Folkis

Hangonkylän koulu indras, fr.o.m. 1.8.2021
• eleverna flyttas till Keskuskouluun, ryms i redan befintliga klasser

Hangöby skola flyttar till Hangonkylän koulus fastighet
• Hangöby skolan behöver ej renoveras, utan kan säljas

Vaiht./Alt. A



5.3.2020

Halmstadintaloa ei korjata
• varhaiskasvatus tarvitsee tiloja Hangonkylän koulussa sekä Hylliksessä

Hangonkylän koulu lakkautetaan, 1.8.2021
• oppilaat siirtyvät Keskuskouluun, mahtuvat jo olemassa    

oleviin luokkiin

Hangöby skolanin kiinteistöä korjataan, kustannukset noin 700.000€

• Hangöby skolan jo pitkään ollut korjaustarpeessa

Halmstadsgården renoveras ej
• småbarnspedagogiken behöver utrymmen i Hangonkylän koulus fastighet

samt i Hyllis

Hangonkylän koulu indras, fr.o.m. 1.8.2021
• eleverna flyttas till Keskuskouluun, ryms i redan befintliga klasser

Hangöby skolas fastighet renoveras, kostnader ca. 700.000€

• Hangöby skolan har redan länge haft ett renoveringsbehov

Vaiht./Alt. B
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Halmstadintaloa ei korjata
• varhaiskasvatus tarvitsee tiloja Hangonkylän koulussa sekä Hylliksessä

Hangonkylän koulu siirtyy Hangöby skolanin kiinteistöön
• Hangöby skolanista tulee kaksiluokkainen (vlk. 1 ja 2), ja Hangonkylän 

koulusta yksiluokkainen (vlk. 1-2)

Hangöby skolanin kiinteistöä korjataan, kustannukset noin 700.000€

Halmstadsgården renoveras ej
• småbarnspedagogiken behöver utrymmen i Hangonkylän koulus fastighet

samt i Hyllis

Hangonkylän koulu flyttar till Hangöby skolas fastighet
• Hangöby skolan har två klasser (åk. 1 och 2), och Hangonkylän   

koulu har en klass (åk. 1-2)

Hangöby skolas fastighet renoveras, kostnader ca. 700.000€

Vaiht./Alt. C
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Halmstadintaloa ei korjata
• varhaiskasvatus tarvitsee tiloja Hangonkylän koulussa sekä Hylliksessä

Hangonkylän koulu lakkautetaan, 1.8.2021
• oppilaat siirtyvät Keskuskouluun, mahtuvat jo olemassa    

oleviin luokkiin

Hangöby skola lakkautetaan, 1.8.2022
• oppilaat tarvitsevat omat luokkatilat Centralskolanissa

Halmstadsgården renoveras ej
• småbarnspedagogiken behöver utrymmen i Hangonkylän koulus fastighet

samt i Hyllis

Hangonkylän koulu indras, fr.o.m. 1.8.2021
• eleverna flyttas till Keskuskoulu, ryms i redan befintliga klasser

Hangöby skola indras, fr.o.m. 1.8.2022
• eleverna behöver egna klassutrymmen i Centralskolan

Vaiht./Alt. D
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Halmstadintalo korjataan, kustannukset; noin 2,9milj€

• varhaiskasvatus ei tarvitse tiloja Hangonkylän koulussa eikä Folkiksessa

Hangonkylän koulu lakkautetaan, 1.8.2021
• oppilaat siirtyvät Keskuskouluun, mahtuvat jo olemassa    

oleviin luokkiin

Hangöby skola lakkautetaan, 1.8.2022
• oppilaat tarvitsevat omat luokkatilat Centralskolanissa

koulukortteli rakennuksineen voidaan myydä

Halmstadsgården renoveras, kostnader: ca 2,9milj.€

• småbarnspedagogiken behöver ej utrymmen i Hangonkylän koulus
fastighet samt i Folkis

Hangonkylän koulu indras, fr.o.m. 1.8.2021
• eleverna flyttas till Keskuskoulu, ryms i redan befintliga klasser

Hangöby skola indras, fr.o.m. 1.8.2022
• eleverna behöver egna klassutrymmen i Centralskolan

skolkvarteret med tillhörande fastigheter kan säljas

Vaiht./Alt. E
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Lappohjan koulukiinteistö
• monta eri toimijaa
• yksinään koulujen lakkauttaminen ja muun toiminnan ylläpitäminen   

epäedullista   -> vaatii kaupungin kokonaisratkaisun 
• Lappohjan koulussa oppilasmäärä tulevina vuosina aika vakaa
• Lappvik skolanin oppilasmäärä joinakin vuosina erittäin alhainen 

Lappviks skolfastighet
• många olika aktörer
• att endast stänga skolor och att upprätthålla övrig aktivitet i skolhuset

ogynnsam -> kräver av staden en helhetslösning
• i Lappohjan koulu är elevantalet de närmaste åren rätt stabilt
• Lappvik skolans elevantal är vissa år mycket lågt
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Keskustelua

–

Diskussion



5.3. 2020

Kiitos!

Tack!


