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8-14 §
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§ 8
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 Dani Niskasen ja Heikki Valmun sekä varatar-
kastajiksi Johanna Krabben ja Antti Möllerin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi pöytä-
kirjan varatarkastajiksi Matias Pajulan ja Johanna Laisaaren sijaan Jo-
hanna Krabben ja Antti Möllerin.

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 Dani Niskasen ja Heikki Valmun sekä varatar-
kastajiksi Matias Pajulan ja Johanna Laisaaren.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoon-
tuminen syksyllä 2019

HEL 2018-003347 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti ko-
koontua syyskaudella 2019 tiistaisin kello 16.30 seuraavasti:

 17.9.2019
 5.11.2019
 10.12.2019   

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta.

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja 
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoi-
tettava ennen kokouskutsun lähettämistä (3 §:n 3).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 10
Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen suunnitelman hy-
väksyminen

HEL 2019-002623 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä liitteenä olevan Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen 
suunnitelman. 

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

Lisätiedot
Mari Mulari, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 040 669 2854

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadin AO oppimisen tuen suunnitelma 2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (15 luku, 2 §) mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää tai hyväksyy 
opetuksen järjestämiseen liittyvien suunnitelmien perusteet. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen suunnitelma perustuu 
ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin (531/2017), asetukseen 
(673/2017) sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston visioon, strategiaan ja 
arvoihin. Lisäksi oppimisen tuen suunnitelmassa on hyödynnetty Ope-
tushallituksen selvityksiä ja ohjeita. 

Koulutuksenjärjestäjän on ammatillisesta koulutuksesta annetun ase-
tuksen (673/2017, 23 §) mukaan tiedotettava opetuksesta, opinto-oh-
jauksesta sekä muusta tarjolla olevasta ohjauksesta ja tuesta, mukaan 
lukien opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ja erityinen tuki. Oppimisen 
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tuen suunnitelmassa kuvataan Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimi-
sen tuen keskeiset periaatteet, saavutettavan ja opiskelijalähtöisen op-
pimisen rakentaminen, ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteis-
ta poikkeaminen, opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, erityinen tuki, 
osaamisen arvioinnin mukauttaminen, työelämässä oppimisen tuki, 
opiskeluhuollon tarjoama oppimisen tuki, oppimisen tuen vastuualueet 
sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen vuosittaiset ta-
voitteet. 

Oppimisen tuen suunnitelma ohjaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä oppi-
misen tuen toteuttamisessa sekä kuvaa hakijoille ja opiskelijoille Stadin 
ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tukea. Oppimisessa tarvittava tuki 
suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittä-
missuunnitelmaa opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien, valmiuksien, ta-
voitteiden ja tarpeiden perusteella. Oppimisen tuen tavoitteena on 
mahdollistaa opiskelijan eteneminen yksilöllisellä oppimispolullaan se-
kä edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Oppimisen tuen eri palveluja suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja 
kehitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston asiantuntijatiimeissä, oppi-
misyhteisöissä ja asiantuntijafoorumeissa. Oppimisen tuen suunnitel-
man valmisteluun ovat osallistuneet koordinoivat erityisopettajat, eri 
kampuksilla ja eri tehtävissä toimivia opettajia sekä opiskeluhuollon 
päällikkö. Oppimisen tuen suunnitelma käsiteltiin Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston oppimisen tuen asiantuntijafoorumissa, johon kuuluu rehto-
ri, apulaisrehtori, eri kampusten koulutuspäälliköitä, koordinoivat erityi-
sopettajat sekä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen opettajatiimin 
tiimimestari. Asiantuntijafoorumin jäsenten kommenttien perusteella 
oppimisen tuen suunnitelmaa täydennettiin ja muokattiin. Stadin am-
matti- ja aikuisopiston johtoryhmä hyväksyi oppimisen tuen suunnitel-
man 28.2.2019 kokouksessaan. Oppimisen tuen suunnitelma päivite-
tään vuosittain vastaamaan tehtyä kehittämistyötä. 

Oppimisen tukeminen edistää ammatillisen koulutuksen läpäisyä ja eh-
käisee syrjäytymistä.

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

Lisätiedot
Mari Mulari, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 040 669 2854

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Stadin AO oppimisen tuen suunnitelma 2019
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 11
Stadin ammatti- ja aikuisopiston englanninkielisen koulutuksen va-
lintaperusteet

HEL 2019-002718 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä Stadin ammatti- ja aikuisopiston englanninkielisen koulutuksen va-
lintaperusteet.

Opiskelijavalinnassa käytetään seuraavia valintaperusteita:

1. Englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, jotka arvioidaan eu-
rooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kielitaidon lähtötasokuvausten pe-
rusteella.

2. Peruskoulun tai lukion päättötodistus tai vastaava ulkomailla suoritet-
tu koulutus.

3. Mikäli 1. ja 2. valintaperusteen pohjalta usealla hakijalla on sama 
pistemäärä, valinta suoritetaan arpomalla.

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

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle on myönnetty järjestämislupa englan-
ninkieliselle koulutukselle matkailualan perustutkintoon, media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkintoon ja ravintola- ja cateringalan perus-
tutkintoon.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 8 (20)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/4
19.03.2019

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

+358 9 86390 FI02012566

Englanninkielisen koulutuksen vähimmäiskielitaitovaatimuksena on eu-
rooppalaisen viitekehyksen (CEFR) asteikon B1-taso. B1-taso kuvaa 
kielenkäyttäjää itsenäisen tason käyttäjänä, joka selviytyy kielitaidolla 
arkielämässä. Koulutus toteutetaan täysin englanninkielisenä ja kielitai-
tovaatimus tulee täyttyä koulutuksesta suoriutumisen edellytyksenä.

Valintavaiheessa opiskelijan kielen taitotaso pisteytetään seuraavasti:
B1-taso = 1 piste
B2-taso = 2 pistettä
C1-taso = 3 pistettä
C2-taso = 4 pistettä

Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten 
oppimisen, opetuksen ja arvioinnin kehys, joka määrittelee ja kuvaa 
kielitaidon kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttä-
jän tasolle asteikolla A1-C2. Opetushallitus on julkaissut Suomessa 
laaditun kuvausasteikon, jossa eri taitotasojen osaaminen on avattu. 
Mikäli hakijalla ei ole todistusta kielitaidosta, järjestetään oppilaitokses-
sa hakuvaiheessa kielitaidon arviointi.

Opiskelijavalinnassa edellytetään hakijalla olevan peruskoulun tai lu-
kion päättötodistus tai vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Aiempi 
koulutus vahvistaa hakijan opiskeluedellytyksiä tutkinnossa opiskeluun. 
Opiskeluedellytykset tarkoittavat kielellisiä, matemaattisia ja digitaalisia 
valmiuksia opintoihin. Todistusten arvosanoja ei pisteytetä.

Mikäli kielelliset ja koulutukselliset vaatimukset täyttäviä hakijoita on 
enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, ratkaisevat kielitaidon pis-
teet. Hakijoista, joilla on sama pistemäärä ja jotka ovat valinnan rajalla, 
valinta ratkaistaan arpomalla. Hakijoille, jotka eivät tule valituksi koulu-
tukseen, tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja muita mahdollisia koulu-
tusvaihtoehtoja.

Englanninkieliseen koulutukseen hakeudutaan Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston jatkuvassa haussa. Ammatillisessa koulutuksessa on 
1.1.2018 alkaen otettu käyttöön jatkuva haku, joka korvaa aiemmat eril-
lis- ja lisähaut. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017, 
37§) mukaan koulutuksen järjestäjä päättää jatkuvan haun hakuajoista 
ja –menettelytavoista sekä valintaperusteista. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistossa luotu jatkuvan haun malli perustuu hakeutumisvaiheen 
henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamisessa voidaan varmistaa 
hakijan soveltuvuus koulutukseen.

Jatkuva haku mahdollistaa opintojen joustavan aloituksen, esimerkiksi 
ulkomailta muuttavan henkilön kohdalla.  Lisäksi koulutus voidaan 
suunnata myös henkilöille, joilla ei ole suomalaista koulutustaustaa, 
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mutta heillä on suomalaista peruskoulua vastaava ulkomailla suoritettu 
koulutus. Täysin englanninkielinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden 
suomen kieltä osaamattomalle kouluttautua ammattiin ja työllistyä, sillä 
englanninkielistä koulutusta tarjoavilla aloilla työllistymisessä ei ole vält-
tämätöntä osata suomen kieltä. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle on myönnetty järjestämislupa myös 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon englanninkieliseen koulutuk-
seen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon englanninkieliseen koulu-
tukseen laaditaan erilliset valintaperusteet, koska koulutuksessa ja työl-
listymisessä suomenkielen taidolle asetetaan erillisiä vaatimuksia.

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

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Asianomaiset
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§ 12
Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuk-
siin perustuvat uudet tutkinnonosat

HEL 2019-002719 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudet paikallisiin ammattitaitovaa-
timuksiin perustuvat tutkinnon osat:

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto:
JavaScript 10 osp
PHP-ohjelmointi ja MySQL 10osp
Lähiverkon laitteet ja tietoturva 5osp
Tietoliikenneverkon tietoturva 10osp

Maanmittausalan perustutkinto:
3D-skannaus ja tulostaminen 10 osp

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto:
Kulttuurilähtöinen tuote 15 osp

Logistiikan perustutkinto:
Pääkaupunkiseudun tuntemus 10 osp
Varaston suunnittelu 15 osp
Kuljetusten monimuotoisuus 15 osp

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto:
Urbaani luonto hyvinvoinnin edistämisessä 15 osp

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto:
Asiakaspalvelu ja tietohallinta lähihoitajan työssä 15 osp

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

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Liitteet

1 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteet ja tutkinnon muodostu-
minen ovat uudistuneet vuonna 2018. Valtakunnallisten tutkinnon pe-
rusteiden tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on 
ammattialan laaja-alainen ammattitaito. Uudistuneessa tutkinnon ra-
kenteessa opiskelijalla on mahdollista sisällyttää tutkintoonsa valinnai-
sena tutkinnon osana paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva 
tutkinnon osa. Valtakunnalliset tutkinnon perusteet eivät huomioi am-
matillisen osaamisen maantieteelliseen sijaintiin perustuvia tarpeita. Li-
säksi työelämällä on eri alueilla erilaisia osaamisen tarpeita, joita opis-
kelijan on perusteltua oppia työllistymisen edistämiseksi. Tämän vuoksi 
osassa perustutkinnoista on perusteltua tarjota koulutuksen järjestäjän 
omia paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa sisältää 
työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu 
useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Tutkinnon muodostumis-
sääntöjen mukaisesti ammatillisissa perustutkinnoissa paikallisiin am-
mattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa voi olla laajuudeltaan 5-
15 osaamispistettä. Tutkinnon perusteissa on myös määrätty, että 
opiskelija voi sisällyttää tällaisen tutkinnon osan vain yhden, vaikka se 
olisi pienempi kuin 15 osaamispistettä ja koulutuksen järjestäjä tarjoaisi 
useampia alle 15 osaamispisteen kokonaisuuksia.

Koulutuksen järjestäjä suunnittelee ja tarjoaa paikallisiin ammattitaito-
vaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia syventämään valtakunnallisten 
tutkinnon perusteiden osaamista sekä vastaamaan paikallisiin osaami-
sen tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän 
toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää laajuuden osaamispistei-
nä. Lisäksi koulutuksen järjestäjä määrittelee tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin valtakunnalli-
sissa ammatillisissa tutkinnon osissa.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto sijaitsee Helsingissä, joka pääkaupun-
kina ja osana pääkaupunkiseutua tuo omia tarpeitaan ammatilliselle 
osaamiselle. Helsingin ympäristö ja palvelut ovat erityislaatuisia mo-
nessa suhteessa muuhun Suomeen. Helsinki on Suomen kulttuurilli-
nen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus. Tämä tuottaa 
osaamiselle alueellisia erityistarpeita, joihin alueella tarjottavan koulu-
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tuksen tulee vastata. Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin am-
mattitaitovaatimuksiin perustuvilla tutkinnon osilla tuotetaan omalta 
osaltaan osaamista alueellisiin tarpeisiin. Suuri osa Stadin ammatti- ja 
aikuisopiskelijoista työllistyy pääkaupunkiseudulle, jolloin alueellisen 
osaamistarpeiden täyttäminen lisää työllistymismahdollisuuksia.

Uusista Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaati-
muksiin perustuvista tutkinnon osista on tehty toteutussuunnitelmat, 
joissa paikallisiin tarpeisiin ja työelämän vaatimuksiin vaadittavat am-
mattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi on kuvattu yksityiskohtaisesti. 
Joitakin uusista tutkinnon osista on mahdollista sisällyttää myös muihin 
ammatillisiin perustutkintoihin, kuin mihin se on lähtökohtaisesti tuotet-
tu. Päätösehdotuksen liitteenä on koonti, jossa on kuvattu uudet paikal-
lisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat lyhyesti.

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

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Liitteet

1 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Asianomaiset
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§ 13
Taivallahden peruskoulua koskeva työpäivän muutos lukuvuonna 
2018 - 2019

HEL 2019-001901 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti Taival-
lahden peruskoulun työpäivän muutoksesta niin, että Taivallahden pe-
ruskoulussa on lauantaityöpäivä 11.5.2019 ja vastaavasti vapaapäivä 
18.4.2019.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin esitys
2 Kirje Meklun katujuhlien puolesta
3 Töölö-Seuran kirje
4 Stadiluotsin lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostojen tehtävänä on oman kieli-
ryhmänsä osalta, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, päättää esiope-
tuksen, koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdis-
ta ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää mainituista asioista (hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 
momentin 4 kohta).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 7.11.2017 
(§ 18) päättänyt siirtää päätösvaltaansa siten, että koulujen rehtorit voi-
vat päättää lukuvuoden 2018 - 2019 aikana tehtävästä yhdestä työpäi-
vän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn aloitus- ja päättymispäivää 
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ja kevään aloituspäivää. Taivallahden peruskoulussa tämä rehtorin 
päättämä työpäivän muutos on pidetty syksyllä 2018.

Taivallahden peruskoulun rehtori on tehnyt esityksen kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle, että Taivallahden perus-
koulussa pidettäisiin toinen lauantaityöpäivä 11.5.5019 Mechelininka-
dun valmistumisen kunniaksi. Alueen toimijat ovat sopineet tämän päi-
vän juhlapäiväksi alueella. Myös koulun henkilöstö on esittänyt tätä 
työpäivää yksimielisesti ja koulun oppilaskunta on yhtynyt opettajakun-
nan esitykseen. Koulua ovat lähestyneet asiassa myös Töölö-seura ry, 
alueen toimijat ja asukasjuhlien suunnittelijat. (liite 1)

Esittelijä toteaa, että koulun mukanaolo tilaisuudessa on perusteltua ja 
se myös vahvistaa koulun näkyvyyttä alueella.

Esittelijä esittää edellä todetun perusteella, että Taivallahden peruskou-
lussa on lauantaityöpäivä 11.5.2019 ja vastaavasti vapaapäivä 
18.4.2019.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin esitys
2 Kirje Meklun katujuhlien puolesta
3 Töölö-Seuran kirje
4 Stadiluotsin lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 14
Yhteinen harrastusaika -kokeilu lukuvuodelle 2019–2020

HEL 2019-001889 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä 
tiedoksi yhteisen harrastusaika -kokeilun lukuvuodelle 2019–2020 sel-
vityksen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kimmo Mustonen, aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210

sara.tormanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lukuvuonna 2019–2020 Helsingin kaupungin peruskouluissa kokeil-
laan viikkorakenteessa harrastusaikaa. Kokeilussa mukana olevien 
koulujen päivä päättyy keskiviikkoisin viimeistään klo 14.30, jonka jäl-
keen oppilaat voivat siirtyä harrastukseen tai kerhoon. Perusopetuso-
petuksen alueista mukana kokeilussa ovat kokonaan perusopetuksen 
alueet 1, 2, 3, 5 sekä osittain alue 4 ja ruotsinkieliset koulut. Koulut ovat 
itse voineet päättää, osallistuvatko kokeiluun. Myös yksityiset sopimus-
koulut ovat osittain mukana kokeilussa.

Yhteinen harrastusaika -kokeilun tavoitteena on parantaa lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksia niin, että jokaisella on jokin harras-
tus. Tavoitteena on myös, että hyvinvointi ja oppimistulokset paranevat. 
Perheiden arki helpottuu ja ajankäytöstä tulee toimivampi, kun yhtenä 
päivänä viikossa harrastusmahdollisuus on jo iltapäivällä. Kokeilu edis-
tää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tasapuolisen harrastamisen mah-
dollisuudet toteutuvat paremmin. Jokaisella lapsella ja nuorella on hyvä 
olla harrastus, jotta vapaa-ajasta tulee merkityksellistä ja mielekästä.
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Yhteisellä harrastusajalla on mahdollisuus lisätä erilaisia harrastus-
mahdollisuuksia sekä kerhotoimintaa oppilaille koulupäivän yhteyteen. 
Kevään 2019 aikana valmistellaan eri toimijoiden kanssa harrastus-
mahdollisuuksien edistämistä. Yhteistyötä tehdään kulttuuri ja vapaa-
aika toimialan kanssa lisäämällä harrastusmahdollisuuksia. Pääkau-
punkiseudun urheiluakatemia Urhean kanssa mahdollistetaan kilpaur-
heilussa mukana oleville oppilaille iltapäiväharjoitus, jolloin ilta-aika jää 
harrastuksesta vapaaksi. Koulujen tilat ovat harrastusten ja kerhojen 
käytössä. Yhteinen harrastusaika on käytössä myös Espoossa ja Van-
taalla luokka-asteilla 7.–9., mikä mahdollistaa esimerkiksi kuntarajat 
ylittävien joukkueiden harjoitukset. 

Yhteinen harrastusaika tukee kaupunkistrategian Mukana-ohjelman ta-
voitteita eriarvoisuuden vähentämiseksi ja nuorten syrjäytymishaasteen 
ratkaisemiseksi. Se tukee myös kaupunkistrategian Liikkumisohjelman 
tavoitetta: Lasten ja nuorten terveys, fyysinen toimintakyky ja oppimis-
valmiudet turvataan riittävällä liikunnallisuudella. Kokeilu edistää koulu-
jen, kotien ja harrastustoimijoiden yhteistyötä. 

Yhteistä harrastusaikaa on valmisteltu rehtoreiden kuukausikokouksis-
sa lukuvuoden aikana, jotta harrastusaikaan liittyvien käytännön järjes-
telyjen suunnittelu on voitu aloittaa ajoissa. Kouluissa yhteisestä har-
rastusajasta ja siihen liittyvistä järjestelyistä on keskusteltu työyhtei-
söissä.

Lapsivaikutusten arviointi

Helsingin yhteisellä harrastusajalla on merkittäviä lapsivaikutuksia. Yh-
teinen harrastusaika mahdollistaa tasa-arvoisemmat harrastusmahdol-
lisuudet lapsille ja nuorille. Yhteisellä harrastusajalla voidaan ehkäistä 
syrjäytymistä, kun kaikille lapsille ja nuorille voidaan tarjota monipuolis-
ta harrastus- ja kerhotoimintaa koulussa tai koulun läheisyydessä.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kimmo Mustonen, aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210

sara.tormanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Perusopetuksen palvelukokonaisuus
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 9 ja 14 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 10, 11, 12 ja 13 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 19 (20)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

19.03.2019

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

+358 9 86390 FI02012566

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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