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§ 119
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Matti Niirasen valtuustoaloitteesta sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimisen tukemisesta Helsingin kaupungissa

HEL 2022-003321 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta so-
tiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyisel-
lään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. 
Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia 
otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kansallisten 
juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraanipe-
rinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellisena. 
Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateriaalit 
mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. Lautakunta pitää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen 
yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työ-
ryhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen his-
toriallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintunei-
ta yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen 
kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään nimetä, 
niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön nimeä-
mistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei ole 
varattu määrärahoja talousarvioissa. 
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Käsittely

Satu Järvenkallas: Kappaleen kolme loppuun lisätään: Lautakunta pi-
tää tärkeänä kasvatuksen ja koulutuksen yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle liitteenä olevasta Matti Niirasen valtuustoaloitteesta so-
tiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta Helsingin kau-
pungissa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta ulottuu varhaiskasva-
tuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Toimialan yksiköiden kasvatus ja 
opetus perustuvat sekä valtakunnallisiin että kaupunkitasoisiin varhais-
kasvatussuunnitelmiin, opetussuunnitelmiin ja tutkinnon perusteisiin. 
Näissä suunnitelmissa kirjatut tavoitteet ja sisällöt tukevat jo nykyisel-
lään kulttuuriperinnön vaalimista ja siirtämistä nuoremmille sukupolville. 
Helsingissä oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia 
otetaan kiinteäksi osaksi kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kansallisten 
juhlapäivien vietto kuuluu osana yksiköiden toimintaan.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää aloitteessa kuvattua veteraanipe-
rinteen aineiston kokoamista ja säilyttämistä tärkeänä ja aiheellisena. 
Helposti ja vaivattomasti saatavilla olevat tiedotus- ja opetusmateriaalit 
mahdollistavat entistä paremmin veteraaniperinteen käsittelemisen 
osana kasvatusta ja opetusta. Helsingin kaupungin kasvatus- ja ope-
tushenkilöstö voi tällä hetkellä hyödyntää työssään esimerkiksi Historia 
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Helsinki -palvelua (historia.hel.fi), jossa esitellään Helsingin historiaa 
monipuolisesti. 

Lautakunta ei kannata erillisen veteraanien perinnetyötä tukevan työ-
ryhmän tai vastaavan muun toimielimen perustamista. Varhaiskasva-
tussuunnitelma, opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet ohjaavat 
kasvattajia ja opettajia yhteistyöhön muiden toimialojen ja järjestöjen 
kanssa sekä hyödyntämään kasvatus- ja opetustyössä lähialueen his-
toriallista ja kulttuurista tarjontaa. Toimialan yksiköillä on jo vakiintunei-
ta yhteistyösuhteita ja -tapoja muiden kulttuuriperintöä vaalivien tahojen 
kanssa. Mikäli aloitteessa ehdotettu yhteyshenkilö päätetään nimetä, 
niin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata yhteyshenkilön nimeä-
mistä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Tälle toiminnalle ei ole 
varattu määrärahoja talousarvioissa. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 7.6.2022 mennessä valtuutettu Matti Niirasen ja 32 muun val-
tuutetun valtuustoaloitteesta selvitettäväksi, miten Helsingin kaupunki 
tukee jatkossa suunnitelmallisesti veteraanien kokemusten ja henkisen 
perinnön siirtämistä nuoremmille sukupolville ja miten kaupunki voisi 
tukea veteraaniperinnetyötä tekeviä järjestöjä ja muita toimijoita. Lisäk-
si esitetään selvitettäväksi, miten tulevaisuudessa varmistetaan hyvä 
yhteistyö veteraaniperinnettä vaalivien järjestöjen, kaupungin ja luotta-
mushenkilöiden sekä opetus- ja kulttuuritoimen kesken. Kaupungin esi-
tetään lisäksi nimeävän yhteyshenkilön, jonka toimeen kuuluisi vete-
raaniperinnetyön tukeminen ja mahdollisesti tarvittava koordinointi eri 
toimijoiden kesken. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa lisäksi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalvelupäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 81030

kirsi.kukkonen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matti Niirasen aloite

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2022 4 (4)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/10
31.05.2022

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


