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§ 27
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vuorjoen ym. koulunkäyntiavustajien palkkaamista koskevasta ta-
lousarvioaloitteesta

HEL 2017-001948 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vammaisella tai muuten erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oi-
keus saada henkilökohtaista avustajaresurssia. Tällaisessa tilanteessa 
edellytetään aina asiantuntijalausuntoa. Omaa avustajaa ei ole käytän-
nössä kenelläkään oppilaalla, sillä tuen tarve vaihtelee tunnista ja tilan-
teesta riippuen. Rehtori määrittää kunkin oppilaan kohdalla, kuinka pal-
jon henkilökohtaista avustajaresurssia kyseinen oppilas tarvitsee. 
Useimmiten avustajat ovat luokka-avustajia, jotka joustavasti auttavat 
niitä oppilaita, jotka kulloinkin tarvitsevat eniten avustajaa. Tämä käy-
täntö on osoittautunut toimivaksi niin oppilaiden kuin avustajienkin kan-
nalta.

Kaupungin peruskouluissa työskentelee tällä hetkellä noin 400 koulun-
käyntiavustajaa. Lisäksi avustajapalveluja on hankittu Seuresta osto-
palveluina 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Avustajapalveluihin käyte-
tään tällä hetkellä yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Talousarvioraami 
edellyttää toimialalta tuottavuustoimenpiteitä. Talousarvioehdotukseen 
ei kuitenkaan sisälly vähennyksiä avustajaresursseihin. Avustajien 
määrää lisätään talousarvioehdotuksen henkilöstösuunnitelman mu-
kaan 450 avustajaan vuoteen 2020 mennessä.

Jokainen koulu saa avustajiin oppilasmäärään perustuvan perusresurs-
sin. Tämän lisäksi koulu voi hakea toimialalta harkinnanvaraista avus-
tajaresurssia. Tätä resurssia on lisätty vuonna 2015. Harkinnanvarai-
sen avustajaresurssin avulla on voitu tukea kouluja, joilla on ollut haas-
tavasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaisia oppilaita. Koulut ovat lähes 
poikkeuksetta olleet tyytyväisiä saamiinsa lisäresursseihin.

Tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla täytyy aina arvioida kokonaisti-
lanne eli se, millä tavoin koulutettu henkilö on parhaiten avuksi kunkin 
oppilaan kohdalla. Joskus se on avustaja, joskus samanaikaisopettaja, 
joskus psykologi tai kuraattori. Paras tulos saadaan silloin, kun kaikkia 
lapsen tukena toimivia henkilöitä osataan käyttää optimaalisesti. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu 
Vuorjoen ym. koulunkäyntiavustajien palkkaamista koskevasta talous-
arvioaloitteesta.
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