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§ 66
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. paperittomien tilanteen edistä-
mistä koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2017-003881 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaikilla kunnan alueella asuvilla lapsilla on oikeus käydä peruskoulua 
statuksesta riippumatta. Helsinki noudattaa lähikouluperiaatetta, joten 
koulupaikka pyritään aina järjestämään mahdollisimman läheltä asuin-
paikkaa ja hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää esi-, perus- ja 
toisen asteen opiskeluhuollon palvelut. Psykologit ja kuraattorit palvele-
vat paperitta maahan tulleita lapsia ja nuoria samojen periaatteiden 
mukaisesti kuin muitakin esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 
olevia opiskelijoita.

Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän koordinoimaan turvapaikan-
hakijoiden ja paperitta maahan tulleiden palvelutarpeita. Työryhmän 
tehtävänä on kartoittaa turvapaikanhakijoiden ja ns. paperittomien hen-
kilöiden tuomia haasteita ja palvelutarpeita ja tehdä esitys kaupungin 
yhteisestä linjauksesta niihin vastaamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen edustajat osallistuvat tämän ryhmän työskentelyyn. Työryhmän 
tehtävänä on lisäksi valmistella asiassa mahdollisesti tarvittavia ohjeita 
tai esityksiä yhteistyötarpeesta muiden kaupunkien, järjestöjen sekä 
valtion kanssa.

Lautakunta päätti samalla, että paperittomien lasten koulunkäynnin to-
teutumisesta Helsingissä tehdään selvitys ja selvitetään keinoja tukea 
heidän koulunkäyntinsä edistämistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta päättää samalla, että paperittomien lasten kou-
lunkäynnin toteutumisesta Helsingissä tehdään selvitys ja selvitetään 
keinoja tukea heidän koulunkäyntinsä edistämistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän vastaehdotuksen.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kaikilla kunnan alueella asuvilla lapsilla on oikeus käydä peruskoulua 
statuksesta riippumatta. Helsinki noudattaa lähikouluperiaatetta, joten 
koulupaikka pyritään aina järjestämään mahdollisimman läheltä asuin-
paikkaa ja hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää esi-, perus- ja 
toisen asteen opiskeluhuollon palvelut. Psykologit ja kuraattorit palvele-
vat paperitta maahan tulleita lapsia ja nuoria samojen periaatteiden 
mukaisesti kuin muitakin esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 
olevia opiskelijoita.

Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän koordinoimaan turvapaikan-
hakijoiden ja paperitta maahan tulleiden palvelutarpeita. Työryhmän 
tehtävänä on kartoittaa turvapaikanhakijoiden ja ns. paperittomien hen-
kilöiden tuomia haasteita ja palvelutarpeita ja tehdä esitys kaupungin 
yhteisestä linjauksesta niihin vastaamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen edustajat osallistuvat tämän ryhmän työskentelyyn. Työryhmän 
tehtävänä on lisäksi valmistella asiassa mahdollisesti tarvittavia ohjeita 
tai esityksiä yhteistyötarpeesta muiden kaupunkien, järjestöjen sekä 
valtion kanssa.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu 
Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta paperittomien tilanteen edistämi-
seksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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