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§ 946
Valtuutettu Astrid Thorsin toivomusponsi opetustoimen 
konkreettisista ihmisoikeuskasvatussuunnitelmista

HEL 2012-013967 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Thors 
3) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Astrid Thorsin toivomusponsi 3, Kvsto 26.9.2012 asia 3

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Thors 
3) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen 
ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 26.9.2012 globaalin vastuun strategian 
kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto korostaa että opetustoimen tulee laatia 
konkreettisia suunnitelmia ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamiseksi."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
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vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on hankittu opetuslautakunnan lausunto. Lausunnossa 
todetaan, että kouluissa ja oppilaitoksissa ihmisoikeuskasvatus 
toteutuu koulun arjen toimintaperiaatteissa ja opetuksessa ja 
kasvatuksessa opetussuunnitelman arvoperustan mukaisesti. 
Lausunnossa on eritelty opetustoimen konkreettisia toimenpiteitä ja 
todettu, että opetuslautakunta ei katso tarpeelliseksi laatia erillistä 
ihmisoikeuskasvatuksen suunnitelmaa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Astrid Thorsin toivomusponsi 3, Kvsto 26.9.2012 asia 3

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen esittäjä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 16.04.2013 § 44

HEL 2012-013967 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kouluissa ja oppilaitoksissa ihmisoikeuskasvatus toteutuu koulun arjen 
toimintaperiaatteissa ja opetuksessa ja kasvatuksessa 
opetussuunnitelman arvoperustan mukaisesti. Perusopetuksen 
arvoperustassa todetaan, että opetuksessa toimitaan demokraattisesti 
niin, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa vastuullisena yhteisön 
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jäsenenä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.  Koulussa edistetään tasa-
arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pidetään yhdessä huolta 
ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista eikä sallita 
minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia. 

Syksyllä 2009 opetusvirasto järjesti yhdessä Suomen Lasten 
Parlamentin kanssa Lasten oikeuksien sopimuksen juhlavuoden 
kunniaksi kaupungin oppilaille juhlan Finlandia- talolla ja samassa 
yhteydessä lähetettiin kouluille materiaalia lasten oikeuksista. Syksyllä 
2012 opetusvirasto järjesti yhteistyössä presidentti Ahtisaaren toimiston 
CMI:n kanssa Ahtisaari- päivän juhlan ja samassa yhteydessä palkittiin 
myös Vuoden sovittelija oppilas. Opetusvirasto järjestää opettajille 
täydennyskoulutusta kestävän kehityksen-  ja globaalikasvatuksen 
teemoihin liittyen ja näissä koulutuksissa sivutaan myös 
ihmisoikeuskysymyksiä. Maailma koulussa- hankkeessa tuotettiin 
Maailmankoulun matkalaukut, globaalikasvatuksen kiertävät 
opetusmateriaalipaketit, joita koulut voivat lainata. 

Ihmisoikeuskasvatus tapahtuu koulussa ja oppilaitoksissa eri 
vuorovaikutustilanteissa, opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Koulujen 
toimintasuunnitelmassa laaditaan toimenpiteet hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden edistämiseksi ja niihin kuuluvat mm. kiusaamisen 
ehkäisemisen suunnitelma ja turvallisuussuunnitelma.

Opetuslautakunnan mielestä ihmisoikeuskasvatus toteutuu riittävällä 
tavalla nykyisellään koulun arjen toimintaperiaatteissa ja opetuksessa 
ja kasvatuksessa opetussuunnitelman mukaisesti. Opetuslautakunta ei 
katso tarpeelliseksi laatia erillistä ihmisoikeuskasvatuksen 
suunnitelmaa.

Käsittely

16.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti otsikkoa seuraavasti: Lausunto kaupunginhallitukselle 
ihmisoikeuskasvatuksen suunnitelmia koskevasta valtuutettu Thorsin 
toivomusponnesta.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila

Lisätiedot
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi


