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Saxberg, Mirita poistui 16:42, poissa: 30 §, 31 §
Valmu, Heikki
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Muut

Järvenkallas, Satu varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Pakarinen, Pia apulaispormestari

poistui 16:33, poissa: 29-31 §:t
Takanen, Kati hallintojohtaja
Kopomaa-Weymarn, Mervi ta. viestintäpäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Emma Kari 27-31 §:t

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
27-28 §:t

Outi Salo perusopetusjohtaja
29-30 §:t

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
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vapaan sivistystyön johtaja
31 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
27-31 §:t
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§ Asia

27 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

28 Asia/2 Ilmoitusasiat

29 Asia/3 A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2

30 Asia/4 Jäsenen ja varajäsenen valinta Mellunmäen ala-asteen koulun johto-
kuntaan

31 Asia/5 Suomenkielisen työväenopiston taiteen perusopetuksen käsityön ope-
tussuunnitelman hyväksyminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 1 (13)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/1
12.06.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 27
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta 
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Antti Möllerin sekä va-
ratarkastajiksi Dani Niskasen ja Eevi Kirjasniemen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää tode-
ta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita 
pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Antti Möllerin sekä varatar-
kastajiksi Dani Niskasen ja Johanna Laisaaren.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 28
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä 
tiedoksi seuraavan ilmoitusasian:

 Kaupunginvaltuusto 16.05.2018 § 101 Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta: Kaupunginvaltuus-
to myönsi Vesa Korkkulalle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja valitsi Heikki 
Valmun jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieli-
seen jaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 29
A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2

HEL 2018-005740 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä liitteen yksi mukaisen Helsingin kaupungin suomenkielisten perus-
koulujen perusopetuksen A1-kielen kuntakohtaisen opetussuunnitel-
man vuosiluokille 1-2.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 A1-kielen OPS-vuosiluokat 1-2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen val-
takunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain 1.8.2016 
alkaen.

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma koostuu kunta- 
ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen 
jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset ko-
kouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtai-
nen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostos-
sa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Kou-
lujen opetussuunnitelmat löytyvät internetistä osoitteesta 
http://ops.edu.hel.fi
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Kaikille yhteisen A1-kielen opetuksen aloittaminen ensimmäiseltä luo-
kalta ja koulujen A1-kielten tarjonta on hyväksytty kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 19.12.2017 (§ 36) ja suo-
menkielisen perusopetuksen A1-kielen tuntijako on hyväksytty 
24.4.2018 (§ 20). A1-kieltä opetetaan kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäi-
sellä vuosiluokalla ja kaksi vuosiviikkotuntia toisella vuosiluokalla.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 
päättää toimintaäännön mukaisesti kuntakohtaisesta opetussuunnitel-
masta. Nyt hyväksyttäväksi esitettävän A1-kielen opetussuunnitelma 
on laadittu kuntakohtaiseksi ja yhteiseksi kaikille ensimmäiseltä vuosi-
luokalta alkaville A1-kielille. Mahdolliset koulukohtaiset painotukset kir-
jataan koulujen opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelma sisältää ta-
voitteet, sisällöt ja oppilaan arviointia koskevat erityispiirteet vuosiluokil-
la 1-2. Opetussuunnitelma on tehty valtakunnallisen kolmannen vuosi-
luokan opetussuunnitelman pohjalta oppijoiden ikätaso huomioiden se-
kä painottaen toiminnallisuutta, leikkiä ja suullisen kielitaidon harjoitte-
lua.

Lapsivaikutusten arviointi

Kuntakohtainen A1-kielen opetussuunnitelma takaa kaikille kielenopis-
kelun aloittaville oppilaille tasa-arvoiset lähtökohdat uuden kielen opis-
keluun ja yhtenäiset toimintaperiaatteet opetuksenjärjestämiseen kai-
kissa A1-kielen ryhmissä. Opetussuunnitelmassa on huomioitu oppijoi-
den ikä ja se ohjaa opettajia painottamaan opetuksessaan toiminnalli-
suutta sekä suullisen kielitaidon harjoittelua, mikä on alkuopetusikäis-
ten kielenoppimisen kannalta perusteltua. 

A1-kielen opetussuunnitelman 1-2 vuosiluokan tavoitteisiin kuuluu 
myös oppijoiden monikielisen ja -kulttuurisen ympäristön ymmärryksen 
ja arvostuksen kehittäminen. A1-kielen opetus tukee näin ollen myös 
oppijoiden keskinäisen ymmärryksen ja erilaisuuden hyväksymisen tai-
toja sekä kasvua monikielisen yhteiskunnan jäseneksi ja toimijaksi. Kie-
li- ja kulttuurikysymysten lisäksi osana A1-kielen opetusta oppijoiden 
oppimaan oppimisen taidot kehittyvät, mikä on oppilaalle eduksi kaikes-
sa oppimisessa.

A1-kielen opiskelu kahden vuosiviikkotunnin verran ensimmäisellä ja 
toisella vuosiluokalla lisää oppijoiden kielitaitoa ja parantaa oppimistu-
loksia suhteessa kuudennen luokan arviointikriteereihin. Opetusta an-
netaan yhteensä neljä vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen minimin, mi-
kä tarjoaa oppilaille paremmat mahdollisuudet saavuttaa kuudennen 
luokan hyvän osaamisen taitotaso. Lisäksi erityisesti oppilaiden suulli-
nen kielitaito vahvistuu.
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Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 A1-kielen OPS-vuosiluokat 1-2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut
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§ 30
Jäsenen ja varajäsenen valinta Mellunmäen ala-asteen koulun johto-
kuntaan

HEL 2018-005965 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myön-
tää eron Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunnan opettajia edusta-
valle varsinaiselle jäsenelle Timo Karjalaiselle ja hänen henkilökohtai-
selle varajäsenelleen Erja Ursinille (Ursin) heidän luottamustoimistaan 
ja valita heidän tilalleen opettajia edustavaksi varsinaiseksi jäseneksi 
Samipekka Saarnion ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen 
Leea Tarkka-Immosen kummatkin vuoden 2021 syyskuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunnan opettajia edustavan varsi-
naisen jäsenen Timo Karjalaisen toimipaikka vaihtuu. Opettajat esittä-
vät, että Karjalaisen tilalle valitaan Samipekka Saarnio. Lisäksi Karjalai-
sen henkilökohtainen varajäsen Erja Ursin pyytää eroa luottamustoi-
mestaan, koska hänet on valittu koulun rehtoriksi. Opettajat esittävät, 
että Ursinin tilalle valitaan Leea Tarkka-Immonen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Mellunmäen ala-asteen koulu
Talpa
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§ 31
Suomenkielisen työväenopiston taiteen perusopetuksen käsityön 
opetussuunnitelman hyväksyminen

HEL 2018-005877 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä Helsingin työväenopiston taiteen perusopetuksen laajan oppimää-
rän käsityön opetussuunnitelman aikuisille sekä sen käyttöönoton 
1.8.2018 alkaen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Kirsti Soukka, käsityön suunnittelijaopettaja, puhelin: 310 88636

kirsti.soukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Taiteen perusopetuksen käsityön OPS

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ensimmäinen laki taiteen perusopetuksesta annettiin vuonna 1992 ja 
Helsingin työväenopistossa käynnistettiin käsityön taiteen perusopetus 
aikuisille vuonna 1994. Vuoden 2002 opetussuunnitelmauudistuksen 
myötä Helsingin työväenopistossa siirryttiin aikuisopiskelijoille soveltu-
vaan taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään. Nyt on vuorossa 
kolmas taiteen perusopetuksen käsityön opetussuunnitelma, joka on 
osa valtakunnallisella tasolla tehtävää koulutusjärjestelmien opetus-
suunnitelmien uudistamista. 

Koulutuksen järjestäjän tulee Opetushallituksen määräyksen mukaan 
laatia ja hyväksyä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetus-
suunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen opetussuunnitelma 
kullekin taiteen alalle, jolla se antaa opetusta. Opetussuunnitelman pe-
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rusteet (määräys OPH-2068-2017) julkaistiin 20.9.2017 ja uudet ope-
tussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien. Koulutuksen järjestä-
jä vastaa siitä, että opetus järjestetään taiteen perusopetuksesta anne-
tun lain mukaisesti: laki (633/1998) ja asetus (813/1998). Opetussuun-
nitelman hyväksyy koulutuksen järjestäjä, Helsingin työväenopistossa 
Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen 
jaosto.

Helsingin työväenopiston yleisessä opetussuunnitelmassa todetaan, et-
tä opisto voi järjestää taiteen perusopetusta aikuisille. Taiteen peruso-
petuksen käsityön opetussuunnitelma täydentää osaltaan elinikäisen 
oppimisen tavoitetta kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
sisällä. Taiteen perusopetus laajentaa ja syventää helsinkiläisten käsi-
työn harrastusmahdollisuuksia, esteettistä itseilmaisua ja tarjoaa myös 
tilaisuuden täydentää ammatillisia valmiuksia.

Oppilaitoksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa tarkenne-
taan ja täsmennetään valtakunnallisen opetussuunnitelman soveltu-
vuus paikalliselle tasolle. Opetussuunnitelmassa otetaan huomioon ai-
kuisopiskelijoiden tavoitteet, taiteenalan traditio ja paikallinen kulttuuri-
perintö sekä työelämän ja ammatillisuuden vaatimukset. Paikallisessa 
opetussuunnitelmassa tulee korostua oppilaitoksen ja sen toimintaym-
päristön omaleimaisuus. Koulutuksen järjestäjä seuraa ja arvioi opetus-
suunnitelman toteutumista ja kehittää sitä edelleen.

Opintojen laajuus on opetussuunnitelmassa määritelty opintopisteinä 
opitun tunnistamisen ja tunnustamisen näkökulmasta. Aikuisten taiteen 
perusopetus laajan oppimäärän mukaan jakaantuu käsityön opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan

- perusopintoihin, joiden laskennallinen laajuus on 800 tuntia eli 30 
opintopistettä ja

- syventäviin opintoihin, joiden laskennallinen laajuus on 500 tuntia eli 
19 opintopistettä. 

Käsityön taiteen perusopetus järjestetään pääosin Helsingin työväeno-
piston tiloissa eri puolilla Helsinkiä, kyseiseen opintojaksoon soveltuvis-
sa tiloissa. Pääosa opinnoista opiskellaan samassa opintoryhmässä 
säännöllisenä viikko-opetuksena ja joinakin viikonloppuina. Opintoihin 
voi sisältyä myös monimuoto-opiskelua ja valinnaisia opintoja. 

Ensimmäinen opintoryhmä käynnistyy opetussuunnitelman hyväksymi-
sen jälkeen syksyllä 2018. Taiteen perusopetuksen lain mukaan koulu-
tuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisen periaatteet ja ne kirja-
taan opetussuunnitelmaan. Helsingin työväenopistossa perusopintoihin 
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opiskelijat valitaan motivaatiota ja sitoutumista kartoittavan kyselyn ja 
hakutehtävän perusteella etukäteen annettujen kriteerien pohjalta, jotka 
ovat hakutehtävän ratkaisun luovuus ja omaperäisyys, havainnollisuus 
ja visuaalisuus. Syventäviin opintoihin opiskelijat valitaan motivaatiota 
ja sitoutumista kartoittavan kyselyn ja hakutehtävän perusteella etukä-
teen annettujen kriteerien pohjalta, jotka ovat hakutehtävän ratkaisun 
luovuus ja omaperäisyys, havainnollisuus ja visuaalisuus. Valinnassa 
käytetään myös portfoliota niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ole 
suorittaneet syventäviä opintoja edeltäviä perusopintoja.

Opetussuunnitelman ovat laatineet taiteen perusopetuksen käsityön 
opintokokonaisuudesta vastaavat suunnittelijaopettajat Kirsti Soukka ja 
Tupu Mentu yhteistyössä Espoon työväenopiston (Omnia koulutus) ja 
Vanajaveden opiston sekä Helsingin työväenopiston johdon kanssa. 
Myös aiemmin käsityön taiteen perusopinnot päättäneiden opiskelijoi-
den näkemyksiä hyvistä käytänteistä ja uudistustarpeesta on kuultu tal-
vella 2018 tehdyllä kyselyllä.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Kirsti Soukka, käsityön suunnittelijaopettaja, puhelin: 310 88636

kirsti.soukka(a)hel.fi

Liitteet

1 Taiteen perusopetuksen käsityön OPS

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 27 ja 28 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 29, 30 ja 31 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Emma Kari
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mirita Saxberg Antti Möller

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.06.2018.


