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Kokousaika 04.05.2021 16:00 - 17:40

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma (etänä) varapuheenjohtaja
Apter, Ted (etänä)
Diarra, Fatim (etänä)
Harms-Aalto, Martina (etänä)
Hussein, Abdirahim Husu (etä-
nä)
Jalovaara, Ville (etänä)
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa (etänä)
Malin, Petra (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Pajula, Matias (etänä)
Korppi, Anu (etänä) varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas (etänä) ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu (etänä) varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja (etänä) lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi (etänä) perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno (etänä) tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati (etänä) hallintojohtaja
Kopomaa-Weymarn, Mervi vs. viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Partanen, Niko (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
Vakiala, Virve vuorovaikutusasiantuntija

saapui 16:13, poistui 16:57, läsnä: 
204 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
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201-208 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
201-207 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
208 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
201-208 §
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§ Asia

201 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

202 Asia/2 Ilmoitusasiat

203 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

204 Asia/4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuus-
suunnitelman toteutuminen

205 Asia/5 Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2021 perusopetuksen korvauk-
sen ennakkoilmoituksen tarkistaminen

206 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Al-
viina Alametsän valtuustoaloitteesta kiusaamisvilkun kokeilemisesta 
väkivallan torjumiseksi kouluissa

207 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Al-
viina Alametsän toivomusponnesta mielenterveystaitoja vahvistavan 
koulutuksen pilotoinnista yläasteikäisille nuorille

208 Asia/8 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi
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§ 201
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Pia Kopran 
sekä varatarkastajiksi Petra Malinin ja Dani Niskanen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 202
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan il-
moitusasian:

 Kaupunginvaltuusto 31.3.2021 § 75 Kuninkaantammen peruskoulun 
ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (HEL 2020-
011951): Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuninkaantammen perus-
koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen 15.11.2020 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 4 600 brm² ja 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
17 473 000 euroa syyskuun 2020 kustannustasossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 203
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 16.04.2021 § 54 Mobiili karttapohjainen oppimisympäristö, toisen 
optiovuoden käyttöönotto

 16.04.2021 § 55 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulospalkkio-
järjestelmän toteutuminen vuonna 2020

 16.04.2021 § 56 Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalla vuonna 2021

 21.04.2021 § 57 Hankinta, Helsinki Education Week -tapahtuman 
tuotanto

 21.04.2021 § 58 Mottagande av Svenska kulturfondens bidrag
 26.04.2021 § 61 Perusopetukseen valmistavan suomenkielisen 

opetuksen ryhmien kohdentaminen lukuvuonna 2021-2022
 27.04.2021 § 62 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta-

säännön muuttaminen
 28.04.2021 § 63 Päätös Maatullin ala-asteen irtokalustehankinnasta

Direktören för svenska servicehelheten

 19.04.2021 § 24 Mottagande av donation av Sällskapet Smågos-
sarna r.f. till Gymnasiet Lärkan

 23.04.2021 § 25 Mottagande av donation av Föräldraföreningen vid 
daghemmet Barnabo

 30.04.2021 § 26 Mottagande av donation av Svenska litteratursälls-
kapet i Finland

 30.04.2021 § 27 Överföring av befogenheter i fostrans- och utbild-
ningssektorn från direktören för den svenska servicehelheten till 
tjänsteinnehavare

 30.04.2021 § 28 Mottagande av understöd av Stiftelsen Tre Smeder

Perusopetusjohtaja

 12.04.2021 § 43 Opetushallitus, valtionavustushakemus koulun 
kerhotoiminnan tukeminen 2021

 19.04.2021 § 44 Valtionavustus kaksikielisen kasvatuksen ja ope-
tuksen kehittämiseen 2021-2022

 19.04.2021 § 45 Lahjoituksen vastaanotto
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 19.04.2021 § 46 Valtionavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen 
edistämiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 
2021-2023

 21.04.2021 § 48 Erityisluokat kouluittain lukuvuonna 2021-2022
 21.04.2021 § 49 Ansökan om bidrag från Svenska kulturfonden, 

Grundskolan Norsen
 21.04.2021 § 50 Ansökan om bidrag för bokpaket från Svenska kul-

turfonden, Grundskolan Norsen
 22.04.2021 § 51 Opetussuunnitelman muutos, Meilahden yläasteen 

koulu
 28.04.2021 § 52 Erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehit-

tämiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi-ja perusopetuksessa 
2021-22

 28.04.2021 § 53 Opetussuunnitelman muutos, Laajasalon perus-
koulu

 28.04.2021 § 54 Opetussuunnitelman muutos, Haagan peruskoulu
 28.04.2021 § 55 Ansökan om bidrag från Hem och Skola rf., Drum-

sö lågstadieskola
 28.04.2021 § 56 Ansökan om bidrag från Svenska kulturfonden, 

Hoplaxskolan Sockenbacka-enheten
 03.05.2021 § 57 Ansökan om bidrag från Svenska kulturfonden, Dh 

Viktoria

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 16.04.2021 § 30 Opetushallituksen vapaan sivistystyön opintosete-
liavustukset, Arbis

 20.04.2021 § 31 Opetushallituksen vapaansivistystyön laatu- ja ke-
hittämisavustus 2021

 22.04.2021 § 33 Lahjoituksen vastaanotto
 23.04.2021 § 34 Lahjoituksen vastaanotto
 23.04.2021 § 35 Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen kan-

sainvälistyminen, kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet 2021
 23.04.2021 § 36 Päätös opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavus-

tuksen hakemisesta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan
 26.04.2021 § 37 Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus jatkuvan 

oppimisen ja osaamisen kehittämiseen 2021-2022
 30.04.2021 § 38 Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksen ha-

keminen maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan
 03.05.2021 § 39 Lahjoituksen vastaanotto

Hallintopäällikkö

 26.04.2021 § 55 Hankinta, Huomaa hyvä -materiaali varhaiskasva-
tukseen
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Varhaiskasvatusjohtaja

 26.04.2021 § 47 Varhaiskasvatusyksikkö Katiska-Vankkuriin sijoite-
tun päiväkodin johtajan viran täyttäminen, työavain KASKO-02-155-
21

 26.04.2021 § 48 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen palvelukokonaisuus

 26.04.2021 § 49 Lahjoituksen vastaanotto
 26.04.2021 § 50 Lahjoituksen vastaanotto
 26.04.2021 § 51 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskas-

vatusyksikkö Ilomäki, työavain KASKO-02-240-21 ja KASKO-02-
2174-20

 30.04.2021 § 52 Varhaiskasvatusyksikkö Hopealaaksoon sijoitetun 
päiväkodin johtajan viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-
02-519-21

Hallintojohtaja

 23.04.2021 § 8 Taloussihteerin viransijaisuuden täyttäminen

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 204
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osalli-
suussuunnitelman toteutuminen

HEL 2018-012860 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuus-
suunnitelman ja osallisuuden kehittämisen kohteiden toteutumisen.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Virve Vakiala. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelman toteutu-
minen 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 keskiössä on asukkaiden 
osallisuuden edistäminen. Strategiallaan Helsinki vahvistaa asemaansa 
osallisuuden ja avoimuuden edelläkävijänä. Helsingin kaupungin osalli-
suuden periaatteet on kirjattu Helsingin kaupungin hallintosääntöön, jol-
loin ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota.

Helsingin kaupunki on määrittänyt osallisuuden periaatteiksi:
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 yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämi-
sen

 omaehtoisen toiminnan mahdollistamisen
 yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luomisen.

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017, että Helsingin osallisuus- ja vuo-
rovaikutusmalli arvioidaan valtuustokauden aikana kaupunginhallituk-
sessa. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti toimialalautakuntia samassa 
yhteydessä osaltaan raportoimaan osallisuuden toteutumisesta. Hel-
singin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kokonaisuuden vä-
liarviointiraportti käsiteltiin osana valtuustokauden puoliväliarviointia 
valtuustoseminaarissa 13.–14.6.2019.

Osallisuussuunnitelman arviointi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 18.12.2018 toimialan osalli-
suussuunnitelman vuosille 2019–2021. Suunnitelma määrittelee osalli-
suuden toteuttamisen keskeiset osa-alueet, kehittämisen lähtökohdat ja 
päätoimenpiteet toimialalla.

Samalla lautakunta linjasi, että osallisuussuunnitelman periaatteita käy-
tetään yhtenä ohjenuorana, kun kehitetään kasvatuksen ja koulutuksen 
palveluja. 

Toimialat raportoivat osallisuussuunnitelman toteutumisesta säännölli-
sesti apulaispormestarille sekä toimialalautakunnalle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi 14.4.2020 kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuussuunnitel-
man ja osallisuuden kehittämisen kohteiden väliarvioinnin.

Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin perustuvien osallisuuden osa-alueiden edistäminen 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelman tavoittei-
den edistäminen on jaettu kaupunkiyhteisesti määritettyihin osallisuus- 
ja vuorovaikutusmallin osa-alueisiin:

 Kaupunkilaisten tiedon ja osaamisen hyödyntäminen
 Yhdenvertainen kaupunkilaisten osallisuus
 Alueellinen vaikuttaminen
 Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta
 Asioinnin asiakaskeskeisyys
 Osallisuutta tukevat rakenteet
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Tavoitteita on asetettu oppijoiden ja huoltajien osallisuuden edistämi-
sen lisäksi myös henkilöstölle. Kaikkia osallisuussuunnitelman tavoittei-
ta on edistetty strategiakauden aikana. 

Kaupunkilaisten tiedon ja osaamisen hyödyntämistä toiminnan ja palveluiden suunnittelussa on 
edistetty seuraavasti:

 keräämällä asiakaskokemustietoa säännöllisesti oppioilta, huoltajilta 
ja esihenkilöiltä tiedolla johtamisen tueksi kaikkiin palvelukokonai-
suuksiin kehitetyillä asiakaskokemuskyselyillä,

 luomalla laadunhallinnalle ja arvioinnille entistä selkeämpiä raken-
teita 2020 aloitetulla suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen laatutyöllä,

 ottamalla vuonna 2021 aloitetussa hel.fi-verkkouudistuksessa vies-
tinnän asiakaskeskeisessä kehittämisessä asiakkaiden tarpeet ja 
kehitystoiveet verkkosivujen uudistamisen lähtökohdaksi,

 vakiinnuttamalla toimialalle useita verkostomaisen työskentelyn ja 
vertaisoppimisen rakenteita kuten opettajaverkostot, tiimi- ja yhtei-
sopettajuus, vertaismentorointi ja yhteistoimintafoorumit.  

Yhdenvertaista kaupunkilaisten osallisuutta on tuettu:

 kehittämällä Mukana-ohjelmassa systeemisiä malleja lasten ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kehittämällä monikielistä ohjaus-
ta ja viestintää sekä kielitietoisuutta osana maahanmuuttajien kas-
vatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa

 perustamalla Oppimisen tuen järjestöfoorumi, jonka tavoitteena on 
luoda pysyvä yhteistyö toimialan ja 14 järjestöjen välille vieraskielis-
ten oppijoiden ja huoltajien kuulemiseksi

 tekemällä monikielisellä huoltajaviestinnällä erityisesti koronaan liit-
tyen

 työstämällä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksiköissä, kou-
luissa ja oppilaitoksissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia

 kutsumalla ohjaajien ja opettajien lisäksi oppijoita kehittämistyöpa-
joihin ja Teams-keskusteluryhmiin

 kehittämällä oppimisen tukea varhaiskasvatuksessa, perusopetuk-
sessa ja toisella asteella usealla eri tavalla mm. huoltajien ja oppi-
joiden osallisuuden edistämiseksi jokaisessa varhaiskasvatusyksi-
kössä on otettu käyttöön ryhmäportfolio, oppimisen tuen ja kaikille 
sopivan inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehit-
täminen laajenee kaikkiin esiopetusyksiköihin ja kouluihin, kiusaa-
misen vastainen ohjelma KVO13 on otettu käyttöön, Stadin ammat-
ti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen rakenteita ja proses-
seja on kehitetty vastaamaan opiskelijoiden tarpeita, jokaisessa lu-
kiossa on ollut vuodesta 2019 lähtien oma erityisopettaja ja lukioi-
den henkilökunta on syventynyt osana opetussuunnitelmaprosessia 
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ohjauksen ja oppimisen tuen merkitykseen lukiolaisen opiskeluky-
vyn vahvistamisessa. 

Alueellisen vaikuttamista on vahvistettu toimialalla:

 osallistamalla kaupunkilaisia palveluverkon suunnitteluun varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen alueiden ja palveluverkon yhtenäis-
tämiseksi 

 tekemällä tilaverkkotarkastelua yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan ja kuntalaisten kanssa sekä huomioimalla kaikissa uusis-
sa rakennushankkeissa, että asukkaiden ilta- ja viikonloppukäyttö 
on tiloissa mahdollista

 kehittämällä päiväkotien, koulujen ja kotien välistä yhteistyötä mm. 
järjestämällä huoltajille mahdollisuus osallistua varhaiskasvatus-
suunnitelman, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien päivit-
tämiseen sekä asiakaskokemuskyselyiden suunnitteluun. 

Kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa on tuettu:

 ottamalla kaupunkitasoinen osallistuva budjetointi, OmaStadi käyt-
töön oppilaitoskohtaisen Ruuti-rahan sekä alueellisen kehittämiseen 
varatun RuutiBudjetin lisäksi

 kehittämällä oppilas- ja opiskelijakuntien toimintaa osallistavam-
maksi, selkeyttämällä tehtävänkuvia sekä vaikuttamisen mahdolli-
suuksia hallituksille ja ohjaaville opettajille mm. Osallistu ja vaiku-
ta –oppaalla.

Asioinnin asiakaskeskeisyyttä ja digitaalista asiakaskokemusta on edistetty:

 kehittämällä toimialalle digitaalista asiointipalvelua eli Astia. Ruot-
sinkieliseen varhaiskasvatukseen ja suomenkieliseen perusopetuk-
sen ensimmäiselle luokalle haetaan digitaalisesti Astissa, ja suo-
menkieliseen varhaiskasvatukseen hakua valmistellaan syksylle 
2021 ja varhaiskasvatuksen sähköisestä viestintäkanavasta on teh-
ty alustavat kartoitukset ja suunnitelmat

 uudistamalla esiopetuksen hakuprosessia siten, että kaikil-
la esikouluikäisten lasten huoltajilla oli mahdollisuus vastaanottaa 
esiopetuspaikka tekstiviestillä toimintakaudelle 2021–2022 

 kehittämällä opettajille sisäinen tiedotuskanava Opehuone, 
OmaOps-työkalu arviointityön helpottamiseksi sekä Au-
la, joka kokoaa yhteen kaikki oppimiseen tarvittavat sähköiset työ-
kalut. 

Osallisuutta tukevien rakenteita ja käytäntöjä on kehitetty:

 toteuttamalla viittä OmaStadi-hanketta osallistaen käyttäjiä hank-
keiden suunnittelussa. Kaksi hankkeista on lasten ja nuorten ehdot-
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tamia. Yksi hankkeista on valmistunut ja loput valmistuvat vuoden 
2021 aikana

 vahvistamalla oppijoiden ymmärrystä osallisuuden mahdollisuuksis-
ta Helsingissä edellä mainitulla Osallistu ja vaikuta -oppaalla sekä 
vakiinnuttamalla kuukausittain järjestettävät oppilas- ja opiskelija-
kuntien virtuaaliset aamukahvit hyvien käytäntöjen jakamiseksi

 toteuttamalla ja vakinaistamalla nuorten läsnäolo ja puheoikeus -
kokeilu lautakunnassa

 ottamalla toimialalla käyttöön pedagoginen suunnitelma tilasuunnit-
telua varten kaikissa tilaohjelman mukaisesti alkavissa perusparan-
nus- tai uudisrakennushankkeissa

 ottamalla toimialan johtamisen keskiöön vuorovaikutteinen ja val-
mentava johtaminen, jolla vahvistetaan henkilöstön osallisuutta ja 
edistetään yhdessä tekemistä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelman toteutu-
minen 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 77

HEL 2018-012860 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuussuunnitelman ja 
osallisuuden kehittämisen kohteiden väliarvioinnin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että päiväkotien, peruskoulu-
jen, ammattikoulujen ja lukioiden henkilökunta ja opiskelijat tulee ottaa 
nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja aidosti mukaan perusparannusten ja 
uudisrakennusten suunnitteluun.
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Käsittely

14.04.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että päiväkotien, peruskou-
lujen, ammattikoulujen ja lukioiden henkilökunta ja opiskelijat tulee ot-
taa nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja aidosti mukaan perusparannus-
ten ja uudisrakennusten suunnitteluun."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan tekemän 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

24.03.2020 Pöydälle

18.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi
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§ 205
Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2021 perusopetuksen kor-
vauksen ennakkoilmoituksen tarkistaminen

HEL 2021-004904 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa 5.10.2020 § 253 teke-
määnsä päätöstä ennakkoilmoituksesta yksityisille sopimuskouluille pe-
rusopetuksen vuoden 2021 korvauksen arvioidusta suuruudesta valtio-
varainministeriön päätöksen kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta 
vuodelle 2021 (VN127142t2020) mukaisesti. Tarkistuslaskennan pe-
rusteella Helsingin Kristillisen koulun korvaus vuodelle 2021 on 51 820 
euroa, joka on 87 810 euroa vähemmän kuin ennakkoilmoituksessa. 
Valtiovarainministeriön päättämä kotikuntakorvausperuste on ennakoi-
tua suurempi, mistä johtuen sopimuksen perusteella maksettava kor-
vaus pienenee.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278

seija.ryymin(a)hel.fi
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 toukokuu 2021 tarkistus ltk_PDFa2b

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yksityisten sopimuskoulujen ennakoitu perusopetuksen korvauslas-
kelma laaditaan sopimuksen mukaan seuraavalle talousarviovuodelle 
31.10. mennessä. Laskelmaa korjataan tarvittaessa lainsäädännön, 
valtion maksamien kotikuntakorvausperusteiden tai kaupungin koulujen 
rahoitusperiaatteiden muuttuessa. Kotikuntakorvaus lasketaan opetuk-
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senjärjestäjittäin ja ikäryhmittäin kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain (676/2014) 38 §:n mukaisesti. Kaupungin koulujen 
rahoitusperiaatteista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Ennakkolaskelmaa laadittaessa vuodelle 2021 ei ollut käytettävissä val-
tionvarainministeriön vuodelle 2021 vahvistamia kotikuntakorvauspe-
rusteita. Valtiovarainministeriö vahvisti 30.12.2020 vuoden 2021 perus-
opetuksen kotikuntakorvauksen sekä koulutuksenjärjestäkohtaiset koti-
kuntakorvaustulot.  

Valtiovarainministeriön päätöksen perusteella vain Helsingin Kristillisen 
koulun korvaus muuttui verrattuna ennakkoilmoitukseen. Muille yksityi-
sille sopimuskouluille ei ennakkolaskelman eikä tarkistetun kotikunta-
korvauksen ennakkolaskelman perusteella makseta korvauksia vuonna 
2021. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa sopimuskoulujen vuo-
den 2021 lopullisen korvauslaskelman lokakuussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278

seija.ryymin(a)hel.fi
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 toukokuu 2021 tarkistus ltk_PDFa2b

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 206
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta kiusaamisvilkun kokeilemi-
sesta väkivallan torjumiseksi kouluissa

HEL 2021-002230 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta kiusaa-
misvilkun kokeilemisesta väkivallan torjumiseksi kouluissa:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi 
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli 
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, et-
tä lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen. 
Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toi-
menpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvi-
taan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpitei-
tä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökump-
panien kanssa.

Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:

Hyvinvoinnin mittarit

Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittä-
vät ohjelmat

Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt

Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen

Hyvinvoinnin starttitapaamiset

Sähköiset palautekanavat

Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

Restoratiiviset lähestymistavat 

Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

Kiusaaminen on rikos. K-0 toiminta kaikki koulut kattavaksi
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Tukioppilastoiminnan kehittäminen

Vertaistukitoiminta

Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykyti-
la varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Seinä-
joen Törnävän koulussa on kokeiltu yhtenä käytännön keinona kiusaa-
misen torjumiseen kiusaamisvilkkua. Suuri osa kiusaamistilanteista ta-
pahtuu tutkitusti välitunneilla, ja kiusaamisvilkku on yksi käytännön työ-
kalu kiusaamisen torjumiseen ja siitä ilmoittamiseen. Seinäjoen alusta-
vat kokemukset vilkun käytöstä ovat olleet positiivisia. Kiusaamisvilkun 
pilotointi on perusteltua myös Helsingissä, ja se on mahdollista toteut-
taa kustannustehokkaasti. Osana pilotointia on arvioitava vilkun hyötyjä 
käyttöönoton jälkeen esimerkiksi koululaisten kokemusten perusteella.

Kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulu-
matkoilla, netissä tai luokassa. Kiusaamisvilkun ei tule olla ainoa toi-
menpide kiusaamisen torjumiseen, vaan sen lisäksi tulee toteuttaa laa-
jasti KVO13 ohjelman toimenpiteitä. 

Helsingissä on ryhdytty kehittämään myös sähköisiä, laajemmin käytet-
täviä palautekanavia kiusaamisesta, väkivallasta, häirinnästä tai syrjin-
nästä ilmoittamiseen. Kiusaamisesta tulee voida ilmoittaa milloin vaan, 
kaikkien asianosaisten toimesta ja nimellä tai anonyymisti. Tällainen il-
moittamismahdollisuus tulee luoda tulevaan ASTI-
tietohallintojärjestelmään. Tällä hetkellä toimivin vaihtoehto on luoda 
Wilmaan kysymyslomake, jonka avulla lapsi, nuori tai hänen huoltajan-
sa voi ilmoittaa edellä mainituista asioista. Tämä lomake on otettu koe-
käyttöön kahdessa peruskoulussa, ja ensi lukuvuoden alussa päästä-
neen lomakkeen käyttöön kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Koulukiusaamisen vastaisia toimia kehitetään sekä valtakunnallisesti 
että alueellisesti Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa 
alan kehitystä ja ottaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla käyttöön 
kaikki toimivat keinot, joitten avulla kiusaaminen saadaan loppumaan.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anu Korppi: Nyt vastauksessa sanotaan näin: 

"Tässä yhteydessä arvioitiin myös kiusaamisvilkun tai vastaavan käyt-
töönottoa yhtenä mahdollisena toimenpiteenä. Todettiin, että kiusaa-
mista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla, 
netissä tai luokassa. Usein on nopeampaa ilmoittaa havainnoistaan 
suoraan välituntia valvovalle opettajalle, kuin mennä pihan toiselle puo-
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lelle painamaan kiusaamisvilkkua. Huoltajat eivät voisi ilmoittaa havain-
tojaan tätä kautta. Lisäksi vilkkua voitaisiin painaa vain huvin vuoksi."

Ehdottaisin tämän korvaamista seuraavasti:

"Seinäjoen Törnävän koulussa on kokeiltu yhtenä käytännön keinona 
kiusaamisen torjumiseen kiusaamisvilkkua. Suuri osa kiusaamistilan-
teista tapahtuu tutkitusti välitunneilla, ja kiusaamisvilkku on yksi käy-
tännön työkalu kiusaamisen torjumiseen ja siitä ilmoittamiseen. Seinä-
joen alustavat kokemukset vilkun käytöstä ovat olleet positiivisia. Kiu-
saamisvilkun pilotointi on perusteltua myös Helsingissä, ja se on mah-
dollista toteuttaa kustannustehokkaasti. Osana pilotointia on arvioitava 
vilkun hyötyjä käyttöönoton jälkeen esimerkiksi koululaisten kokemus-
ten perusteella.

Kiusaamista tapahtuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulu-
matkoilla, netissä tai luokassa. Kiusaamisvilkun ei tule olla ainoa toi-
menpide kiusaamisen torjumiseen, vaan sen lisäksi tulee toteuttaa laa-
jasti KVO13 ohjelman toimenpiteitä. 

Helsingissä on ryhdytty kehittämään myös" sähköisiä, laajemmin käy-
tettäviä...

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Anu Korpin vastaehdotuksen 
yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite: kiusaa-
misvilkun kokeileminen väkivallan torjumiseksi kouluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 17 (39)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
04.05.2021

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 www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta kiu-
saamisvilkun kokeilemisesta väkivallan torjumiseksi kouluissa:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi 
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli 
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, et-
tä lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen. 
Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toi-
menpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvi-
taan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpitei-
tä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökump-
panien kanssa.

Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:

Hyvinvoinnin mittarit

Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittä-
vät ohjelmat

Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt

Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen

Hyvinvoinnin starttitapaamiset

Sähköiset palautekanavat

Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

Restoratiiviset lähestymistavat 

Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

Kiusaaminen on rikos. K-0 toiminta kaikki koulut kattavaksi

Tukioppilastoiminnan kehittäminen

Vertaistukitoiminta

Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykyti-
la varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Tässä 
yhteydessä arvioitiin myös kiusaamisvilkun tai vastaavan käyttöönottoa 
yhtenä mahdollisena toimenpiteenä. Todettiin, että kiusaamista tapah-
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tuu muuallakin kuin välitunneilla, esimerkiksi koulumatkoilla, netissä tai 
luokassa. Usein on nopeampaa ilmoittaa havainnoistaan suoraan väli-
tuntia valvovalle opettajalle, kuin mennä pihan toiselle puolelle paina-
maan kiusaamisvilkkua. Huoltajat eivät voisi ilmoittaa havaintojaan tätä 
kautta. Lisäksi vilkkua voitaisiin painaa vain huvin vuoksi.

Edellä mainituista syistä päädyttiin kehittämään sähköisiä, laajemmin 
käytettäviä palautekanavia kiusaamisesta, väkivallasta, häirinnästä tai 
syrjinnästä ilmoittamiseen. Kiusaamisesta tulee voida ilmoittaa milloin 
vaan, kaikkien asianosaisten toimesta ja nimellä tai anonyymisti. Täl-
lainen ilmoittamismahdollisuus tulee luoda tulevaan ASTI-
tietohallintojärjestelmään. Tällä hetkellä toimivin vaihtoehto on luoda 
Wilmaan kysymyslomake, jonka avulla lapsi, nuori tai hänen huoltajan-
sa voi ilmoittaa edellä mainituista asioista. Tämä lomake on otettu koe-
käyttöön kahdessa peruskoulussa, ja ensi lukuvuoden alussa päästä-
neen lomakkeen käyttöön kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Koulukiusaamisen vastaisia toimia kehitetään sekä valtakunnallisesti 
että alueellisesti Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa 
alan kehitystä ja ottaa tarvittaessa nopeallakin aikataululla käyttöön 
kaikki toimivat keinot, joitten avulla kiusaaminen saadaan loppumaan.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 15.6.2021 mennessä lausuntoa Alviina 
Alametsän ja 15 muun allekirjoittaneen valtuustoaloitteeseen siitä, että 
Helsingin kaupunki pilotoi kiusaamisvilkkua valituissa kouluissa ala-
asteilla, ja selvittää sen vaikutuksia. Pilotointia voidaan harkita myös 
päiväkoteihin. Lisäksi Helsingin tulee osana kiusaamisen vastaisen 
toimenpideohjelman toimeenpanoa perehtyä muihin uusiin, käytännön 
keinoihin kiusaamisen torjumiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite: kiusaa-
misvilkun kokeileminen väkivallan torjumiseksi kouluissa

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 207
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Alviina Alametsän toivomusponnesta mielenterveystaitoja vahvis-
tavan koulutuksen pilotoinnista yläasteikäisille nuorille

HEL 2020-012237 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta mielenter-
veystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotoinnista yläasteikäisille nuoril-
le:

Hyvinvointitaidot nähdään keskeisenä osana oppimista ja koulunkäyn-
tiä, jolloin koulussa ei ole mielekästä erottaa hyvinvointitaitojen edistä-
mistä opetuksesta irralliseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvoinnin opettami-
sen tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmassa sekä oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Koulun vuosittaiset toimenpiteet suunnitellaan ja 
kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitel-
maan ja niiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisohjelmassa suunnitellaan koko 
kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä. Mie-
lenterveyden palveluketjumallinnuksella on tarkoitus vahvistaa koulun 
roolia ennaltaehkäisyssä ja riskitekijöiden tunnistamisessa. Myös kiu-
saamisen vastainen ohjelma edistää mielenterveyttä ehkäisemällä kiu-
saamista, häirintää ja yksinäisyyttä.

On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.
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Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä.

Kouluilla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen ja ko-
konaisvaltaiseen tukemiseen. Kouluilla on jo pitkään ollut käytössä eri-
laisia tunne- ja vuorovaikutusohjelmia kuten Askeleittain, Friends ja 
Hyvän mielen koulu -ohjelmat, joihin kuuluu myös mielenterveystaitoja 
vahvistavia sisältöjä.

Toimialalla on myös käynnissä Resetti-koulutuskonseptointi. Resetti on 
kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvin-
vointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tue-
taan oppilaita haastavissa kehitysvaiheissa yhteisen jäsentämisen, 
konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja oppilaiden läheisten 
aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Henkilöstön systemaattiset 
koulutukset on tarkoitus käynnistää syyslukukaudella 2021.

Perusopetuksen opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön hyvinvointio-
saamisen kehittäminen on yksi painopistealue. Oppilashuoltohenkilös-
töä on jo koulutettu lyhytterapeuttisiin mielenterveyshoitoihin. Opetta-
jien hyvinvointiosaamista on lisätty mm. Resetti-koulutuksella ja Mima - 
Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutuksella. 

Osa kouluista on osallistunut tai parhaillaan osallistuu Hyvinvoinnin juu-
rilla kouluyhteisöjen arjessa –-valmennukseen, joka on yhteisövalmen-
nusmalli perusopetuksen yhteisöllisen hyvinvointityön tueksi. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen oppilashuolto ja Curio-
sa ovat yhdessä kehittäneet kouluyhteisön hyvinvointityötä tukevan 
valmennusmallin, jota ohjaa pyrkimys luoda kouluista sellaisia yhteisö-
jä, joissa kaikki lapset ja nuoret voivat kokea turvallisuutta, osallisuutta 
ja arvostusta.

Toimialan asiantuntijat ovat perehtyneet tarjolla oleviin mielenterveyttä 
edistäviin koulutuksiin ja keskustelleet aiheen parissa työskentelevien 
asiantuntijoiden sekä nuorten kanssa. Asiantuntijoiden arvion mukaan 
mielenterveystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotointi ei tuo mitään li-
säarvoa opetussuunnitelman toteuttamiseen ja kouluissa jo tehtävään 
yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Lisäksi tarjolla olevan koulutuksen 
koulutuskustannukset jo yhden peruskoulun henkilöstön kouluttamiselle 
muodostuisivat suuriksi hinta-arvion ollessa noin 3 300 euroa. Nuoret 
itse korostivat hyvinvoinnin merkitystä osana opintoja ja kouluarkea.
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Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat 
tulleet esille. Toimialalla on seurattu aktiivisesti hyvinvoinnin tilastoja ja 
tunnistettuun hyvinvointivajeeseen on suunnitteilla toimenpiteitä. Hy-
vinvointitietoa tullaan keräämään systemaattisesti kaikissa kouluissa 
samalla tavalla Koulun hyvinvointiprofiilia käyttäen. Näin saadaan ko-
konaiskäsitys hyvinvoinnin tilasta ryhmän, koulun ja koko kaupungin 
tasolla. Tulosten pohjalta suunnitellaan myös tarvittavia toimenpiteitä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että mielenterveyden 
edistämiseen liittyviä teemoja pidetään yllä ja jo käytössä olevia ohjel-
mia käytetään systemaattisesti kouluissa osana opetusta. Lautakunta 
ei katso tarpeelliseksi erillistä mielenterveystaitoja vahvistavan koulu-
tuksen pilotointia, koska kouluissa on jo tartuttu mielenterveystaitojen 
vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti ja panostettu henkilöstön hyvinvoin-
tiosaamisen kehittämiseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anu Korppi: Nyt tekstissä sanotaan: "Hyvinvointia halutaan usein edis-
tää valistuksen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa 
etenkään nuorten kanssa työskenneltäessä. Nuoret itse eivät koe mie-
lekkääksi luento- ja oppikirjamaista käsittelyä mielenterveysasioissa. 
Nuoret kaipaavat henkilökohtaista kohtaamista, kuuntelemista, toimin-
nallisuutta ja asioiden käsittelyä osana kouluarkea. Yksi kuormittava 
tekijä kouluarjessa ovat erilliset ja arjesta irralliset koulutukset. Yhteisöl-
lisessä oppilashuollossa suunnitellaan, miten hyvinvointitaitoja toteute-
taan ja kehitetään kouluissa. Luontevinta on sisällyttää mielenterveys-
taitoja vahvistavia teemoja eri oppiaineisiin toiminnallisia menetelmiä 
hyödyntäen."

Esittäisimme tämän korvaamista seuraavasti:

"On tärkeää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saa-
vansa koulusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. 
Nuorten kohdalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsitte-
lyyn osana kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita jär-
jestetään Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnal-
lisiin harjoituksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsi-
teltävät aiheet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On 
tärkeää, että kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen koulutta-
jan koulutus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2021 23 (39)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/7
04.05.2021

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 www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja.

Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä."

Kannattaja: Emma Kari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nyt tekstissä sanotaan: "Hyvinvointia halutaan usein edis-
tää valistuksen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan ole tehokkain tapa 
etenkään nuorten kanssa työskenneltäessä. Nuoret itse eivät koe mie-
lekkääksi luento- ja oppikirjamaista käsittelyä mielenterveysasioissa. 
Nuoret kaipaavat henkilökohtaista kohtaamista, kuuntelemista, toimin-
nallisuutta ja asioiden käsittelyä osana kouluarkea. Yksi kuormittava 
tekijä kouluarjessa ovat erilliset ja arjesta irralliset koulutukset. Yhteisöl-
lisessä oppilashuollossa suunnitellaan, miten hyvinvointitaitoja toteute-
taan ja kehitetään kouluissa. Luontevinta on sisällyttää mielenterveys-
taitoja vahvistavia teemoja eri oppiaineisiin toiminnallisia menetelmiä 
hyödyntäen." Esittäisimme tämän korvaamista seuraavasti: "On tärke-
ää varmistaa, että nuoret kokevat tulleensa kuulluiksi ja saavansa kou-
lusta modernia, kattavaa mielenterveystaitojen opetusta. Nuorten koh-
dalla mielekkäin koulutusmalli perustuu henkilökohtaiseen kohtaami-
seen, kuuntelemiseen, toiminnallisuuteen ja asioiden käsittelyyn osana 
kouluarkea. Mielenterveyden ensiaputaitokurssit, joita järjestetään 
Suomessa aikuisille, perustuvat luennoinnin sijaan toiminnallisiin harjoi-
tuksiin ja nuorten omaan pohdintaan ja keskusteluun. Käsiteltävät ai-
heet ovat herkkiä, ja vaativat erityistä asiantuntemusta. On tärkeää, et-
tä kouluttajalla on mielenterveyden ensiaputaitojen kouluttajan koulu-
tus. 

Mielenterveystaitoja voi opettaa joko oma opettaja, tai ulkopuolinen 
kouluttaja. Ulkopuolisen kouluttajan vahvuus voi olla se, että haasta-
vien teemojen käsittely voi olla nuorelle helpompaa, kuin muusta kou-
luarjesta tutun opettajan kanssa. Lisäksi on syytä huomioida, että kos-
ka mielenterveyden ensiaputaidot eivät tällä hetkellä sisälly opettajan-
koulutukseen, opettajat tarvitsevat asiassa lisää välineitä ja resursseja. 
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Nuoret ovat toivoneet itse mielenterveystaitojen vahvistamista. Kou-
luissa annetaan koulutusta tekohengityksen tai muun ensiavun antami-
seen, mutta nuoret eivät usein saa opetusta siihen, kuinka autetaan 
kaveria, jolla on paniikkikohtaus. Siksi mielenterveystaitojen ja mielen-
terveyden ensiaputaitojen lisäkoulutuksen pilotointi on perusteltua, ja 
osana pilotointia on syytä arvioida oppilaiden kokemuksia koulutuksen 
hyödyistä."

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Emma Kari, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu 
Korppi, Petra Malin, Dani Niskanen, Matias Pajula

Tyhjä: 4
Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Pia 
Pakarinen

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Anu Korpin vastaehdotuksen 
äänin 9-0. Tyhjää äänesti 4.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Alviina Alametsän toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponnesta mielen-
terveystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotoinnista yläasteikäisille nuo-
rille:
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Hyvinvointitaidot nähdään keskeisenä osana oppimista ja koulunkäyn-
tiä, jolloin koulussa ei ole mielekästä erottaa hyvinvointitaitojen edistä-
mistä opetuksesta irralliseksi kokonaisuudeksi. Hyvinvoinnin opettami-
sen tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmassa sekä oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Koulun vuosittaiset toimenpiteet suunnitellaan ja 
kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitel-
maan ja niiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisohjelmassa suunnitellaan koko 
kaupunkitasoisesti lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä. Mie-
lenterveyden palveluketjumallinnuksella on tarkoitus vahvistaa koulun 
roolia ennaltaehkäisyssä ja riskitekijöiden tunnistamisessa. Myös kiu-
saamisen vastainen ohjelma edistää mielenterveyttä ehkäisemällä kiu-
saamista, häirintää ja yksinäisyyttä.

Hyvinvointia halutaan usein edistää valistuksen näkökulmasta. Tämä ei 
kuitenkaan ole tehokkain tapa etenkään nuorten kanssa työskennel-
täessä. Nuoret itse eivät koe mielekkääksi luento- ja oppikirjamaista 
käsittelyä mielenterveysasioissa. Nuoret kaipaavat henkilökohtaista 
kohtaamista, kuuntelemista, toiminnallisuutta ja asioiden käsittelyä 
osana kouluarkea. Yksi kuormittava tekijä kouluarjessa ovat erilliset ja 
arjesta irralliset koulutukset. Yhteisöllisessä oppilashuollossa suunnitel-
laan, miten hyvinvointitaitoja toteutetaan ja kehitetään kouluissa. Luon-
tevinta on sisällyttää mielenterveystaitoja vahvistavia teemoja eri op-
piaineisiin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Kouluilla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen ja ko-
konaisvaltaiseen tukemiseen. Kouluilla on jo pitkään ollut käytössä eri-
laisia tunne- ja vuorovaikutusohjelmia kuten Askeleittain, Friends ja 
Hyvän mielen koulu -ohjelmat, joihin kuuluu myös mielenterveystaitoja 
vahvistavia sisältöjä.

Toimialalla on myös käynnissä Resetti-koulutuskonseptointi. Resetti on 
kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvin-
vointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tue-
taan oppilaita haastavissa kehitysvaiheissa yhteisen jäsentämisen, 
konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja oppilaiden läheisten 
aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Henkilöstön systemaattiset 
koulutukset on tarkoitus käynnistää syyslukukaudella 2021.

Perusopetuksen opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön hyvinvointio-
saamisen kehittäminen on yksi painopistealue. Oppilashuoltohenkilös-
töä on jo koulutettu lyhytterapeuttisiin mielenterveyshoitoihin. Opetta-
jien hyvinvointiosaamista on lisätty mm. Resetti-koulutuksella ja Mima - 
Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutuksella. 
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Osa kouluista on osallistunut tai parhaillaan osallistuu Hyvinvoinnin juu-
rilla kouluyhteisöjen arjessa –-valmennukseen, joka on yhteisövalmen-
nusmalli perusopetuksen yhteisöllisen hyvinvointityön tueksi. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen oppilashuolto ja Curio-
sa ovat yhdessä kehittäneet kouluyhteisön hyvinvointityötä tukevan 
valmennusmallin, jota ohjaa pyrkimys luoda kouluista sellaisia yhteisö-
jä, joissa kaikki lapset ja nuoret voivat kokea turvallisuutta, osallisuutta 
ja arvostusta.

Toimialan asiantuntijat ovat perehtyneet tarjolla oleviin mielenterveyttä 
edistäviin koulutuksiin ja keskustelleet aiheen parissa työskentelevien 
asiantuntijoiden sekä nuorten kanssa. Asiantuntijoiden arvion mukaan 
mielenterveystaitoja vahvistavan koulutuksen pilotointi ei tuo mitään li-
säarvoa opetussuunnitelman toteuttamiseen ja kouluissa jo tehtävään 
yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön. Lisäksi tarjolla olevan koulutuksen 
koulutuskustannukset jo yhden peruskoulun henkilöstön kouluttamiselle 
muodostuisivat suuriksi hinta-arvion ollessa noin 3 300 euroa. Nuoret 
itse korostivat hyvinvoinnin merkitystä osana opintoja ja kouluarkea.

Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat 
tulleet esille. Toimialalla on seurattu aktiivisesti hyvinvoinnin tilastoja ja 
tunnistettuun hyvinvointivajeeseen on suunnitteilla toimenpiteitä. Hy-
vinvointitietoa tullaan keräämään systemaattisesti kaikissa kouluissa 
samalla tavalla Koulun hyvinvointiprofiilia käyttäen. Näin saadaan ko-
konaiskäsitys hyvinvoinnin tilasta ryhmän, koulun ja koko kaupungin 
tasolla. Tulosten pohjalta suunnitellaan myös tarvittavia toimenpiteitä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että mielenterveyden 
edistämiseen liittyviä teemoja pidetään yllä ja jo käytössä olevia ohjel-
mia käytetään systemaattisesti kouluissa osana opetusta. Lautakunta 
ei katso tarpeelliseksi erillistä mielenterveystaitoja vahvistavan koulu-
tuksen pilotointia, koska kouluissa on jo tartuttu mielenterveystaitojen 
vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti ja panostettu henkilöstön hyvinvoin-
tiosaamisen kehittämiseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.5.2021 mennessä Alviina Alametsän toivomusponnesta, jos-
sa esitetään, että Helsingin kaupunki selvittää mielenterveystaitoja 
vahvistavan koulutuksen pilotointia yläasteikäisille nuorille, konsultoi-
den samalla aiheen parissa työskenteleviä ja asiantuntijatahoja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927
heidi.roponen(a)hel.fi

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi

Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889
heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Alviina Alametsän toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 208
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

HEL 2021-001647 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt lukiokoulutuksen päällikön 16.3.2021 (§ 
5) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Lukiokoulutuksen päällikön päätös
3 Lukiokoulutuksen päällikön lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 18.3.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen lukiokoulutuksen päällikön 16.3.2021 (§ 5) 
tekemästä päätöksestä, jolla lukiokoulutuksen päällikkö on ottanut ma-
tematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävään Helsingin aikuislukioon 
toistaiseksi 1.8.2021 alkaen filosofian maisteri **********

Lukiokoulutuksen päällikkö on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole 
määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen lukioiden opettajat 
toistaiseksi ottaa lukiokoulutuksen päällikkö.

Hakuprosessista

Matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävä toistaiseksi on ollut haet-
tavana ajalla 7.1.2021–25.1.2021.

Tehtävään haki hakuajan kuluessa kolme hakijaa, joista kaksi täytti 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
mukaiset kelpoisuusvaatimukset. 

Hakuilmoituksessa haettiin matematiikan ja kemian päätoimista tuntio-
pettajaa Helsingin aikuislukioon. Hakuilmoituksen mukaan eduksi luet-
tiin kokemus työskentelystä aikuiskoulutuksessa sekä aikuisten perus-
opetuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen tuntemus.

Lukiokoulutuksen päällikön päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin 
hakemusten perusteella kaksi kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä haki-
jaa, joista toinen oli oikaisuvaatimuksen tekijä.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen kumoamista. Oikaisuvaati-
muksen mukaan päätöksen perusteet ovat mm. keksittyjä ja liioiteltuja 
ja antavat tehtävään valitun ymmärryksestä vieraskielisten opettami-
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sesta valheellisen kuvan ja epäedullisen kuva oikaisuvaatimuksen teki-
jästä. Oikaisuvaatimuksessa mm. todetaan, että oikaisuvaatimuksen 
tekijä on ollut opetuksessa vieraskielisten aikuisten ja nuorten kanssa 
tekemisissä. Oikaisuvaatimuksen mukaan lukiokoulutuksen päällikön 
päätös on selvästi räikeä esimerkki ikäsyrjinnästä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperus-
teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
10 §:ssä säädetään aineenopettajan kelpoisuudesta lukiossa.

Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuu-
luvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä 
syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa 
kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä, ja kus-
sakin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen 
kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot 
yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, 
laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä;

3) vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan 
pedagogiset opinnot.
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä säädetään syrjinnän 
kiellosta. Työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei 
siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ot-
taen perusteltua.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-
teen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Asian arviointi

Tehtävään valittu on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineena ke-
mia vuonna 2019. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot 
vuonna 2015 osana filosofian maisterin tutkintoa. Hän on kelpoinen 
toimimaan kemian ja matematiikan tuntiopettajana lukiossa. Hakemuk-
sen mukaan hänellä on viimeaikaista opetuskokemusta vuosi ja viisi 
kuukautta 1.8.2019 alkaen Aurinkorannikon Suomalaisen Koulun ma-
temaattisten aineiden opettajana. Opetustyöhön on kuulunut mm. ke-
mian ja matematiikan opettamista yläkoulussa ja lukiossa. Tätä ennen 
hän on toiminut lukuvuoden 2018 – 2019 Ounasvaaran lukiossa pää-
toimisena matematiikan ja kemian tuntiopettajana. Ja tätä ennen Rova-
la-opistossa lääketieteisiin suuntaavan opintolinjan vastaavana opetta-
jana lukuvuonna 2017–2018.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut filosofian maisteriksi luon-
nontieteissä pääaineena matematiikka vuonna 1984. Hän on suoritta-
nut opettajan pedagogiset opinnot vuonna 1996. Hän on kelpoinen toi-
mimaan matematiikan ja kemian tuntiopettajana lukiossa. Viimeaikai-
seen opetuskokemukseen liittyen oikaisuvaatimuksen tekijä on hake-
muksen mukaan toiminut Salpausselän koulussa matemaattisten ai-
neiden opettajana elokuusta 2020 lähtien. Tätä ennen hänellä on ollut 
vuoden opetuskokemus Lahden yhteiskoulusta matematiikan opettaja-
na sekä kaksi kahden kuukauden sijaisuutta mm. matematiikan opetta-
jana tammikuusta 2019 alkaen. Edelleen hakemuksen mukaan tätä 
ennen hänellä on lyhyt kahden kuukauden sijaisuus maaliskuulta 2016 
Mäntsälän lukiosta.

Työnantajalla on laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuus-
vaatimukset täyttävistä hakijoista. Lukiokoulutuksen päällikön päätök-
sen mukaan tehtävään on valittu hakijoiden työkokemuksen, koulutuk-
sen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin pe-
rusteella henkilö, jolla on parhaat edellytykset viran menestykselliseen 
hoitamiseen.
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Lukiokoulutuksen päällikön lausunnon mukaan molemmilla hakijoilla on 
vuosia työkokemusta ja kokemusta lukiosta. Hakemuksista selviää, että 
tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään toistaiseksi valitulla on kuiten-
kin viimeaikaista opetuskokemusta matematiikan ja kemian opettami-
sesta lukiossa. Lukiokoulutuksen päällikön päätöksen mukaan mate-
matiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävä sijoittuu aikuisten perusope-
tukseen. Tehtävässä korostuu vieraskielisten oppijoiden opetusosaa-
minen, aikuisten perusopetuksen opiskelijaprofiilin tuntemus ja aikuis-
ten perusopetuksen pedagogiikan kehittäminen. Lukiokoulutuksen 
päällikön lausunnon mukaan tehtävään valitulla onkin kokemusta ai-
kuiskoulutuksesta sekä aikuisten perusopetuksesta sekä vieraskielisten 
opiskelijoiden opettamisesta hakemusten perusteella selvästi enem-
män.   

Lukiokoulutuksen päällikön päätöksen mukaan tehtävään valittu kuvasi 
haastattelussa hyvin käyttämiään opetusmenetelmiä sekä kykyään 
saada oppijoille omien tavoitteiden mukaisia onnistumisen kokemuksia. 
Päätöksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijään verrattuna tehtävään 
valittu toi haastattelussa ja hakemuksessa selkeästi paremmin esille 
ymmärryksensä vieraskielisten oppijoiden opettamisesta sekä aikuisten 
perusopetuksen erityisistä haasteista. Lukiokoulutuksen päällikön lau-
sunnon mukaan tehtävään valittu nousi hakemusten ja haastattelun pe-
rusteella oikaisuvaatimuksen tekijää enemmän edelle kiinnostuksessa 
haettavaan tehtävään ja pedagogiseen kehittämistyöhön. Lukiokoulu-
tuksen päällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu kertoi haastatte-
lussa vakuuttavasti opetusmenetelmistään ja työtavoistaan, kun oikai-
suvaatimuksen tekijä täydensi hakemismotiiviaan lyhyellä työmatkalla. 
Lukiokoulutuksen päällikön mukaan hakijoiden iällä ei ollut vaikutusta 
valintapäätökseen.

Esittelijä toteaa, kuten lukiokoulutuksen päällikön lausunnossa ja pää-
töksessäkin on todettu, että tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 
liittyvää valinta on perustunut kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnas-
sa arvioidaan, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista on 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto huomioon ottaen parhaat edelly-
tykset hoitaa virkaa. Lukiokoulutuksen päällikön lausunnon mukaan ja 
kuten edellä on todettu, valinta on perustunut erityisesti hakemuksessa 
ja haastattelussa esiin tulleisiin seikkoihin. Esittelijä katsoo lukiokoulu-
tuksen päällikön valinneen kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi ja 
ansioituneimmaksi arvioimansa hakijan kyseiseen haettavana ollee-
seen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Lukiokoulutuksen päällikkö on ottaen huomioon lain 
mukaiset nimitysperusteet voinut valita koulutuksen, työkokemuksen, 
haastattelun ja tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella soveliaimmaksi 
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arvioimansa hakijan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään toistai-
seksi. Edellä todetun perusteella lukiokoulutuksen päällikkö ei ole valin-
taa tehdessään asettanut oikaisuvaatimuksen tekijää eri asemaan iän 
perusteella. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikko-
ja, jotka osoittaisivat, että lukiokoulutuksen päällikkö olisi käyttänyt har-
kintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettä-
vissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun, lukiokoulutuksen päällikön lausun-
toon ja päätökseen viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Lukiokoulutuksen päällikön päätös
3 Lukiokoulutuksen päällikön lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 201, 202, 203, 204, 206 ja 207 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 205 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 208 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
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Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
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suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Kopra Matias Pajula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.05.2021.


