
KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2017 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

SITOVAT TAVOITTEET 

Varhaiskasvatus 

Tavoite 1: ”Neuvola päiväkodissa” -toimintamallin käyttö laajenee Mellunkylän ja Malmi-

Pukinmäen varhaiskasvatusalueille vuoden 2017 aikana.  

Tavoite toteutui. Mellunkylän ja Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueilla 3-vuotiaiden 

päiväkotilasten vanhemmista 38 % valitsi Neuvola päiväkodissa -toimintamallin käytön kevään 

2017 tarkastuksissa. 

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan hyvinvoiva helsinkiläinen 

Tavoite 2: Deflatoidut menot €/varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä olevia lapsia (koko 

päiväkotihoito, koko perhepäivähoito, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuki ja kerhot) 

kohden Helsingissä eivät kasva.  

Tavoite toteutui, deflatoidut menot eivät kasvaneet vuonna 2017. Deflatoidut menot palvelujen 

piirissä olevaa lasta kohti olivat 10 477€/lapsi, kun ne vuonna 2016 olivat 10 650€/lapsi 

Opetus 

Tavoite 1: Digitaalisuus ja monimuotoiset oppimisympäristöt edistävät jokaisen oppimista 

yhteisöllisesti ja yksilöllisesti perusopetuksessa. 

Mittari 1: Jokaisessa peruskoulussa on vähintään yksi monimuotoinen oppimisympäristö 

täyttä100:aa oppilasta kohti. 

Tavoite toteutui sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä perusopetuksessa. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa on 627 monimuotoista oppimisympäristöä 37 703 oppilaalle. 

Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on 62 monimuotoista oppimisympäristöä 3 594 oppilaalle.  

Mittari 2: ePortfolio otetaan käyttöön vähintään 40:ssä suomenkielisessä ja viidessä 

ruotsinkielisessä peruskoulussa.  

Tavoite on toteutunut. ePortfolio on otettu käyttöön 50 suomenkielisessä koulussa ja viidessä 

ruotsinkielisessä koulussa. 

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan hyvinvoiva helsinkiläinen. 

Tavoite 2: Digitaalisuus ja monimuotoiset oppimisympäristöt edistävät jokaisen oppimista 

yhteisöllisesti ja yksilöllisesti lukiokoulutuksessa. 

Mittari: Vähintään 50 %:lla lukioiden opettajista ja ohjaajista on digi.fi 1-tason taidot.   

Taitotasolle 1 on tunnustettu 57% suomenkielisestä opetushenkilöstöstä (266/464) ja 70% 

ruotsinkielisestä opetushenkilöstöstä (58/83). 

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan hyvinvoiva helsinkiläinen 

Tavoite 3: Digitaalisuus ja monimuotoiset oppimisympäristöt edistävät jokaisen oppimista 

yhteisöllisesti ja yksilöllisesti ammatillisessa koulutuksessa. 

Mittari: Vähintään 50 %:lla opettajista ja ohjaajista on digi.fi 1-tason taidot. 

Tavoite on saavutettu. Taitotasolle 1 on tunnustettu 56% (481/860) ammatillisen koulutuksen 

opetushenkilöstöstä. 



Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan hyvinvoiva helsinkiläinen. 

Vapaa sivistystyö, Suomenkielinen työväenopisto 

Tavoite 1: Suomenkielisen työväenopiston opetustuntien määrä vuonna 2017 on 101 500 

opetustuntia. 

Tavoite on toteutunut. Suomenkielinen työväenopisto on toteuttanut vuoden 2017 aikana 103 737 

opetustuntia.  

Vapaa sivistystyö, Ruotsinkielinen työväenopisto 

Tavoite 1: Ruotsinkielinen työväenopisto toteuttaa 22 500 opetustuntia yhteensä noin  

6 300 osallistujalle vuonna 2017. 

Tavoite on toteutunut. Ruotsinkielinen työväenopisto on toteuttanut 23 689 opetustuntia vuoden 

2017 aikana. Ruotsinkielisen työväenopiston toimintaan on osallistunut 6 523 henkilöä.  

MUUT TAVOITTEET 

Varhaiskasvatus 

Tavoite 1: Varhaiskasvatustoimi osallistuu Suomi 100 Suuri Lukuseikkailu”- hankkeeseen 

tiiviissä yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. 

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan kulttuurista iloa ja vetovoimaa 

Tavoite toteutui 

 Neljässä ’Suomi 100 Suuri lukuseikkailu’ -hankkeen starttitilaisuudessa kohtasi kaupungin 

kunkin kirjaston yhdyshenkilö oman lähialueensa varhaiskasvatusyksiköiden, 

leikkipuistoyksiköiden ja perhepäivähoidon edustajat (yht. 291 hlöä). Tilaisuuksiin liittyvissä 

työpajoissa ideoitiin ja kirjattiin kymmeniä yhteisiä alueellisia työkäytäntöjä ja tapahtumia 

sekä sovittiin niiden toimeenpanosta erityisesti vuoden 2017 aikana ja että kukin 

päiväkotiryhmä vierailee kirjastossa vuoden 2017 aikana. Kaikilla päiväkodeilla on ollut 

vähintään yksi ja monilla useita yhteistapahtumia. Tavoitteen toteutuminen on kirjattu 

varhaiskasvatusyksikköjen sähköisesti tallennettuihin toimintasuunnitelmiin.   

Tavoite 2. Työkykyjohtaminen tukee arjen sujuvuutta – jokaisen työpanos on tärkeä  

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan taitava johtaminen ja osaava 

henkilöstö  

Tavoite toteutui 

Työkykyjohtamista koskeva työhyvinvointihanke on toteutunut suunnitelman ja ennusteen 

mukaisesti. Tavoitteena oli, että esimies ja työntekijät ymmärtävät työkykyjohtamisen 

käsitteen, roolit ja vastuut, tavoitteet ja toimenpiteet ja toimivat niiden mukaan. Tavoitteen 

toteutumiseksi toteutettiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteinen 

työhyvinvointihanke vuonna 2017. Hyvien käytäntöjen keräämiseksi järjestettiin keväällä 

2017 kaksi työkykyjohtamisen työpajaa esimiehille. Työpajatyöskentelyä hyödynnetiin 

tulevissa esimiesvalmennuksissa. Syksyllä järjestettiin työkykyjohtamisen 

esimiesvalmennus pilottina kolmelle esimiesryhmälle (yhteensä 45 esimiestä) eri 

palvelukokonaisuuksista. Pilotoinnin tuloksena syntyi valmennusohjelma, jolla kaikki 



toimialan esimiehet valmennetaan jatkossa työkykyjohtamiseen. Työkykyjohtamisen 

koulutus toimialan esimiehille aloitettiin yhdellä esimiesryhmällä (12 esimiestä) 27.11.2017 

(toinen osa 15.1.2018) 

Vuoden 2016 sairauspoissaolokokeilun käytäntö on laajennettu vuoden 2017 aikana 

koskemaan koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelujen sekä toimialan hallinnon 

henkilökuntaa. Lisäksi käytäntö laajennettiin vuoden 2018 alusta koskemaan koko 

toimialan henkilöstöä. Sairauspoissaolojen myöntämiskäytännössä kaikilla esimiehillä on 

käytössä laajennettu oikeus myöntää sairaslomaa työntekijöilleen työkykykeskustelun 

jälkeen ilman lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta. Esimiehen ja työntekijän käymät 

työkykykeskustelut ovat muodostuneet osaksi arjen toimintaa.  

Opetus 

Tavoite 4: Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa ja vahvistetaan 

osallisuutta siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastukseen. 

Mittari 1: Vähintään 40 suomenkielisessä ja viidessä ruotsinkielisessä peruskoulussa 

koulun tiloja käytetään koulun jälkeen iltapäivisin harrastustoimintaan. 

Tavoite toteutui. Kerhotoimintaa oli koulun jälkeen iltapäivisin 76 suomenkielisessä 

koulussa ja seitsemässä ruotsinkielisessä koulussa. 

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan hyvinvoiva helsinkiläinen 

Tavoite 5: Suunnittelussa huomioidaan varhaiskasvatustoimen digitalisaatio-ohjelma ja 

kehittämistyötä tehdään yhdessä varhaiskasvatustoimen ja kaupunginkanslian kanssa. 

Tavoitteena on yhteisen tiedon tuottaminen verkossa ja verkostoissa. 

Mittari: Vähintään kaksi suomen- ja kaksi ruotsinkielistä opetus- ja varhaiskasvatustoimen 

yhteistä koulutuspäivää. 

Ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa on toteutettu kolme yhteistä koulutustilaisuutta 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle. Aiheina ovat olleet pedagoginen 

dokumentointi ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus monikulttuurisessa ympäristössä. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa selvitys on vielä kesken. 

Tavoite liittyy kaupungin strategiaohjelman kohtaan hyvinvoiva helsinkiläinen 

Vapaa sivistystyö 

Suomenkielinen työväenopisto 

Tavoite: Opistossa seurataan ilmoittautuneiden kurssilaisten määrää, kaikkien 

opiskelijoiden tuntimäärää ja tapahtumiin osallistuvien opiskelijoiden lukumäärää.  

Tavoite toteutui.  

Ilmoittautuneita oli 82 057  

opiskelijoiden tuntimäärä oli 1 258 686 tuntia 

opiskelijoiden lukumäärä oli 109 507 



Ruotsinkielinen työväenopisto 

Ilmoittautuneiden kurssiosallistujien määrä 

Tavoite ei toteutunut. 

Ilmoittautuneiden kurssiosallistujien määrä oli 15 934, mikä alitti tavoitteen 18 500. 

Ruotsinkielinen työväenopisto toimi väistötiloissa, mikä vaikutti kurssiosallistujien 

määrään. 

Ruotsinkielisen työväenopiston kurssitoimintaan osallistuvien määrän suhde Helsingin 

ruotsinkielisen väestön määrään. Tavoitteena oli, että 17% ruotsinkielisestä väestöstä 

osallistuu ruotsinkielisen työväenopiston toimintaan. Tavoite toteutui, ruotsinkielisestä 

väestöstä osallistui toimintaan 18%. 

Suunnittelemansa opinnot loppuunsaattavien maahanmuuttajien määrä.  

Tavoite toteutui. Tavoite oli 15 opiskelijaa ja toteuma 16 opiskelijaa. 

Määrä- ja taloustavoitteet  

Tavoitteet liittyvät strategiaohjelman kohtaan talous tasapainottuu ja tuottavuus paranee 

Opetus: Oppilaskohtaiset nettomenot ovat kaupungin tuottamissa opetus- ja 

koulutuspalveluissa keskimäärin enintään 9 080 euroa eli 31 euroa vähemmän kuin 

vuonna 2016. Tavoite ei sisällä työväenopistojen kustannuksia eikä asiakasmääriä. 

Tavoite toteutui. Toteuma oli 9 016 euroa oppilasta ja opiskelijaa kohden. 

Suomenkielinen työväenopisto: menot euroa/asukas 23 € ja toimintakate/opetustunti 

ilman avustuksia –125 €: 

Tavoite toteutui. Menot euroa/asukas olivat 22 €  

Toimintakate/opetustunti ilman avustuksia oli –114 €  

Ruotsinkielinen työväenopisto: 94,68 €/ruotsinkielinen asukas ja netto €/pidetty tunti -

122,31 € 

Tavoite toteutui. Kustannukset olivat 88,35 €/ruotsinkielinen asukas ja netto €/pidetty tunti 

-108,67 € 

 


