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§ 6
Täydennys päätökseen suomenkielisen perusopetuksen luokka-
muotoisen erityisopetuksen järjestämispaikoista

HEL 2019-012349 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
perusopetuksen suomenkielisen luokkamuotoisen erityisopetuksen jär-
jestämispaikkana toimii aiemmin päätettyjen lisäksi Munkkivuoren ala-
asteen koulu. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen 
järjestämispaikat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti ko-
kouksessaan 10.12.2019 suomenkielisen perusopetuksen luokkamuo-
toisen erityisopetuksen järjestämispaikoista (§ 71).

Päätöksessä oli liitteenä lista kouluista, joissa luokkamuotoista erityiso-
petusta järjestetään. Liitteestä puuttui Munkkivuoren ala-asteen koulun 
nimi. Liitteessä oli yhden koulun nimi kaksi kertaa. Näin ollen aiem-
massa päätöksessä ilmoitettu järjestämispaikkojen lukumäärä, 79 Hel-
singin kaupungin koulua, pysyy samana tästä päätöksestä huolimatta. 
Liitteenä tämän päätöksen mukaisesti täydennetty lista luokkamuotois-
ta erityisopetusta järjestävistä kouluista 1.8.2020 alkaen.

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Lähikouluperiaatteen mukainen luokkamuotoinen erityisopetuksen si-
joittaminen parantaa erityisen tuen oppilaan mahdollisuutta opiskella 
omassa lähikoulussaan. 

Lapsen sosiaalista kehitystä ja kiinnittymistä omaan kouluyhteisöön 
tuetaan sillä, että oppilas saa tarvitsemansa erityisluokan tuen omassa 
lähikoulussa. Lapsella on koulun alkaessa tuttuja kavereita omasta lä-
hiympäristöstään. Koulu niveltyy paremmin perheiden arkeen paran-
taen myös koulun ja kodin yhteistyötä. Oppilaan koulumatkat lyhene-
vät, kun oppilas opiskelee lähempänä kotia.

Päätös tukee lähikouluperiaatteen ja yhtenäisen perusopetuksen vah-
vistumista.  Lähikouluperiaatteen mukainen luokkamuotoisen erityiso-
petuksen järjestäminen selkiyttää koulupolkua, luo jatkuvuutta oppilaal-
le ja tukee oppilaan hyvinvointia. Alueellisen tarpeen ja tarjonnan mu-
kaan toteutettu tarkastelu tuo pysyvyyttä lapsen koulupolkuun.

Ehdotetuilla muutoksilla tuetaan sitä, että lapsille tarjotaan erityisluokka 
lähipalveluna, jolloin sosiaalinen kiinnittyminen ja lapsen arki rakentuu 
omalle alueelle.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen 
järjestämispaikat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 10.12.2019 § 71

HEL 2019-012349 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
perusopetuksen suomenkielisen luokkamuotoisen erityisopetuksen jär-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 3 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/6
17.03.2020

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi +358 9 86390 FI02012566

jestämispaikat liitteen mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Näissä kouluissa on 
yksi tai useampi erityisluokka.

Käsittely

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Taina Tervonen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi


