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§ 194
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan talousarvioaloitteeseen oppimisen ja koulunkäyn-
nin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi

HEL 2020-003271 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloitteeseen oppimi-
sen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi:

Lukuvuonna 2019-2020 Helsingin kaupungin ylläpitämissä suomenkie-
lisissä peruskouluissa on ollut 40 500 oppilasta ja ruotsinkielisissä pe-
ruskouluissa 3 800 oppilasta. Tehostettua tukea sekä suomen- että 
ruotsinkielisessä perusopetuksessa on saanut 9,5 % oppilaista. Erityis-
tä tukea saavia oppilaita on ollut suomenkielisessä perusopetuksessa 
13,1 % ja ruotsinkielisessä 7,9 %. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa on kohdennettu myönteisen eri-
tyiskohtelun rahaa 35 suomenkielisen ja seitsemälle ruotsinkielisen pe-
rusopetuksen koululle. Lisämäärärahaan on tehty tänä vuonna 0,45 
miljoonan euron korotus. Tämä koulukohtainen lisämääräraha on jaettu 
kaikkien perusopetuksen koulujen yleisen ja tehostetun tuen oppilaiden 
määrän perusteella. Suurin osa rahasta käytetään opettajien ja avusta-
jien palkkaamiseen. Lisäksi rahalla on palkattu oppilashuoltohenkilös-
töä.

Kaupunginhallitus on lisäksi myöntänyt vuodelle 2020 esi- ja perusope-
tukseen 1,1 miljoonaa euroa erillistä lisämäärärahaa erityistä tukea tar-
vitsevien tukemiseen. Erillismääräraha on kohdennettu yleisen ja te-
hostetun vahvistamiseen lisäämällä laaja-alaisten erityisopettajien re-
surssia kaikille niille kouluille, joille ei ole myönnetty yli 50 000 euron 
myönteisen erityiskohtelun lisämäärärahaa. Tämän lisäksi koulunkäyn-
tiavustajien palkkaamiseen on myönnetty 0,5 miljoonan euron lisämää-
räraha.

Perusopetuslain uudistuttua vuonna 2011 lakiin tuli lähikouluperiaate ja 
tuen kolmiportaisuus. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan ylei-
seen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Perusopetuslain mukaan erityi-
sopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset 
huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan 
erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Opetussuunnitelman 
2016 mukaan Helsingin peruskoulut edistävät toiminnassaan tasa-
arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Opetus- ja kasvatus-
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työssä noudatetaan inkluusion periaatetta: koulun toiminta on esteetön-
tä ja se mahdollistaa kaikkien oppilaiden hyvän oppimisen.

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen 
ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea 
koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve il-
menee. Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea 
tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tukimuotoja voidaan käyttää kaikilla 
tuen tasoilla joko yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. 
Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita 
monenlaista tukea yhtä aikaa. Yhteisopettajuudella, samanaikaisope-
tuksella ja erilaisilla joustavilla opetusjärjestelyillä voidaan tehostaa 
olemassa olevien resurssien käyttöä. Hyvä perusopetus ja oppimisen 
tuki tasoittavat oppimisen eroja ottamalla huomioon sekä tukea tarvit-
sevien että hyvin edistyvien tarpeet.

Kaupunginhallitus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään kohdistanut 
erillismäärärahan, inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
kehittämiseen sekä erityisopetuksen kehittämiseen. Hanke on yksi las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahankkeen 
2017–2021 Mukana-ohjelman toimenpiteistä. Toimenpiteen lähtökoh-
tana on ollut etsiä systeemisiä ratkaisuja toiminnan eri tasoilla. Tavoit-
teena on ollut kehittää perusopetuksessa inklusiivisen koulun toiminta-
rakenteita siten, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella lähi-
koulussaan ja saada siellä tarvitsemansa tuen. 

Lisäksi myös valtio on myöntänyt vuosittain erityisavustusta koulutuk-
sellisen tasa-arvon edistämiseen. Avustuksen käyttötarkoitus on erityi-
sopetuksen laadun parantaminen, siihen liittyvä avustajien palkkaami-
nen, opetusryhmien joustava muodostaminen sekä alueellisen eriar-
voistumisen täydentäminen. Avustuksella edistetään mahdollisuuksia 
palkata opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten esi- ja perusope-
tuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun 
tuen tai erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään 
osittain tai kokonaan yleisopetuksessa. Lukuvuodeksi 2020-2021 valtio 
on lisäksi myöntänyt erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien 
poikkeusolojen tasaamiseksi. Avustus kohdennetaan oppimisen ja oh-
jauksen tukemiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä oppimisen tuen ja eriar-
voisuuden vähentämiseen kohdistettua resursointia. Resurssien koh-
dentamisessa tuli erityisesti huomioida ennaltaehkäisevä ja varhainen 
tuki sekä lähikouluperiaatteen vahvistaminen.
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Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu 10 miljoonan 
euron määrärahaa oppimisen tuen ja myönteisen erityiskohtelun paran-
tamiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 22.9.2020 mennessä valtuutettu Vesa Korkkulan ja 11 muun 
allekirjoittamaan talousarvioaloitteeseen. Aloitteessa esitetään, että 
oppimisen ja koulunkäynnin yleisen, tehostetun ja erityisen tuen re-
surssien ja koulujen positiivisen erityiskohtelun parantamiseksi vara-
taan ensi vuoden talousarvioon 10 miljoonan euron suuruinen määrä-
raha.
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