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§ 108
Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitel-
ma 2018-2021

HEL 2018-003730 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan maa-
hanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 
vuosille 2018–2021.

Lautakunta edellyttää, että kehittämissuunnitelman seuraavassa vai-
heessa käydään laajaa keskustelua kohderyhmien kanssa niin, että ne 
perheet joita suunnitelma koskee, kokevat, että ovat voineet vaikuttaa 
suunnitelman onnistuneeseen ja käytännönläheiseen toteuttamiseen ja 
että myös ruotsinkielistä integraatiopolkua käyttävät perheet kuullaan.

Käsittely

Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Lisäys päätökseen:
Lautakunta edellyttää että kehittämissuunnitelman seuraavassa vai-
heessa käydään laajaa keskustelua kohderyhmien kanssa niin että ne 
perheet joita suunnitelma koskee kokevat että ovat voineet vaikuttaa 
suunnitelman onnistuneeseen ja käytännönläheiseen toteuttamiseen ja 
että myös ruotsinkielistä integraatiopolkua käyttävät perheet kuullaan.

Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys päätökseen:
Lautakunta edellyttää että kehittämissuunnitelman seuraavassa vai-
heessa käydään laajaa keskustelua kohderyhmien kanssa niin että ne 
perheet joita suunnitelma koskee kokevat että ovat voineet vaikuttaa 
suunnitelman onnistuneeseen ja käytännönläheiseen toteuttamiseen ja 
että myös ruotsinkielistä integraatiopolkua käyttävät perheet kuullaan.

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Otso Kivekäs, Abdi-
rahim Mohamed
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Tyhjä: 7
Fatim Diarra, Markku Hannula, Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Dani 
Niskanen, Pia Pakarinen, Heikki Valmu

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Martina Harms-Aallon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 5–1. Tyhjää äänesti 7.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Virve Pirttikoski, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6385999

virve.pirttikoski(a)hel.fi
Johanna Karlsson, vikarierande invandrarkoordinator, puhelin: 040 5505802

johanna.karlsson(a)hel.fi

Liitteet

1 Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
2018-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan 
maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 
vuosille 2018–2021.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on päätetty (27.9.2017, 
321§), että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle laaditaan maahan-
muuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Tämä 
kehittämissuunnitelma on osa Helsingin kaupungin kotouttamisohjel-
maa 2017–2021. 

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa 
työstettiin yhdessä kaupunginkanslian asiantuntijoiden kanssa. Kehittä-
missuunnitelman toimenpiteitä ideoitiin yhteiskehittämisen menetelmäl-
lä neljässä eri työpajassa, joihin osallistui yhteensä noin 350 kasvatuk-
sen ja koulutuksen työntekijää ja oppijaa varhaiskasvatuksesta, perus-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2018 3 (5)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
29.05.2018

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 +358 9 86390 FI02012566

opetuksesta, toiselta asteelta sekä vapaasta sivistystyöstä. Lisäksi työ-
pajoihin osallistui asiantuntijoita muilta toimialoilta ja järjestöistä.

Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet koskevat kaikkia kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla työskenteleviä varhaiskasvatukses-
ta vapaaseen sivistystyöhön sekä suomen- että ruotsinkielisissä palve-
luissa. 

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
perustuu neljään päätavoitteeseen, jotka jäsentyvät kolmeen päätee-
maan.

Päätavoitteet ovat:

 Kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdolli-
suudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään.

 Oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, 
että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan 
kantaväestön oppimistuloksia.

 Toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostuk-
seen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaiku-
tusmahdollisuuksiin.

 Henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiak-
kaan monimuotoiset tarpeet. 

Pääteemat ovat:

 Oppimisen edellytykset ja tuki 
 Ohjaus, neuvonta ja siirtymät 
 Osaamisen kehittäminen ja rekrytointi 

Kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan kasvatuk-
sen ja koulutuksen johtoryhmässä. Kehittämissuunnitelmaa käsitellään 
ja toteutetaan yhdessä koko henkilöstön, oppijoiden ja huoltajien kans-
sa. 

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 
toimenpiteillä parannetaan oppijoiden hyvinvointia, osaamista ja yhden-
vertaisia mahdollisuuksia kasvatukseen ja koulutukseen. Toimenpiteillä 
vaikutetaan oppijoiden osallisuuteen, oppimistulosten paranemiseen ja 
opinnoissa edistymiseen.

Tilastot ja tutkimukset osoittavat, että ulkomaalaistaustaisten osuus 
koulutuksen ja työn ulkopuolisista on suuri, heidän oppimistuloksensa 
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jäävät usein kantaväestöä heikommiksi ja suomalaistaustaisten ja ulko-
maalaistaustaisten välillä on merkittäviä hyvinvointieroja. 

Kehittämissuunnitelman toimenpiteillä tähdätään muutoksiin, joilla var-
mistetaan katkeamattomia opinpolkuja sekä vahvistetaan oppijoiden 
kielitaitoa muuttamalla toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kielitie-
toiseksi. Toimenpiteillä vaikutetaan myös Suomessa syntyneiden ulko-
maalaistaustaisen oppijoiden koulutuksen, työllistymisen ja osallisuu-
den toteutumiseen.

Kehittämissuunnitelmalle on laadittu mittareita, joilla seuraamme toi-
menpiteiden vaikuttavuutta ulkomaalaistaustaisten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien paranemiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Virve Pirttikoski, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6385999

virve.pirttikoski(a)hel.fi
Johanna Karlsson, vikarierande invandrarkoordinator, puhelin: 040 5505802

johanna.karlsson(a)hel.fi

Liitteet

1 Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
2018-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Palveluiden päälliköt
Asiantuntijat

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.05.2018 § 86

HEL 2018-003730 T 12 00 01

Päätös
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Virve Pirttikoski, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6385999

virve.pirttikoski(a)hel.fi
Johanna Karlsson, vikarierande invandrarkoordinator, puhelin: 040 5505802

johanna.karlsson(a)hel.fi


