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§ 1110
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi musiikki-, ilmaisu-, kuvatai-
de- ja liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuudesta

HEL 2016-004815 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 13.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään yhdistää 
- Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen
- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen ja
- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen 
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuudet turvata musiikki-, ilmaisu-, kuvataide- ja 
liikuntapainotetun opetuksen jatkuvuus". (Petra Malin)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille 
valtuutetuille.

Opetuslautakunta antoi toivomusponnen johdosta lausunnon. Siinä to-
detaan, että alueen koulujen oppilaiden huoltajilta ja päiväkotien lasten 
huoltajilta on toukokuussa 2016 digium -kyselyn avulla kysytty toiveita 
siitä, mitä painotettua opetusta ja kieliä he toivoisivat olevan alueen 
kouluissa lapsilleen tarjolla. 

Painotetun opetuksen suunnittelu aloitettiin ideariihellä, johon kutsuttiin 
koulujen johtokunnat, henkilöstöjen edustajat ja alueella asuvat opetus-
lautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet. Ideariihessä syntyneitä 
ehdotuksia työstetään yhdessä rehtoreiden ja koulujen henkilöstön 
kanssa. Asukkaiden näkemyksiä kuultiin Kerrokantasi -palvelun kautta 
sekä asukastilaisuudessa 12.9.2016. Koulujen johtokunnilta pyydetään 
lausunto esittelijän esityksestä.

Koulujen ja huoltajien kanssa yhteistyössä toteutettavan prosessin tar-
koituksena on saada aikaan Vuosaaren alueella painotetusta opetuk-
sesta ja kielistä tarjonta, joka parhaiten palvelee alueen asukkaita.

Opetuslautakunta päätti 15.11.2016 Vuosaaren alueen koulujen sovel-
tuvuuspainotetusta opetuksesta 1.8.2017 alkaen. Vuoniityn peruskou-
lussa soveltuvuuspainotettuna opetuksena on musiikki luokka-asteilla 
3-9 ja media luokka-asteilla 7-9. Puistopolun peruskoulussa soveltu-
vuuspainotettuna opetuksena on liikunta luokka-asteilla 3-9 ja taideil-
maisu luokka-asteilla 3-9. Merilahden peruskoulun soveltuvuuspaino-
tettuna opetuksena on liikunta luokka-asteilla 3-9 ja luonto ja tiede luok-
ka-asteilla 7-9. Aurinkolahden peruskoulussasoveltuvuuspainotettuna 
opetuksena on teknologia luokka-asteilla 7-9.  

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 21.06.2016 § 121

HEL 2016-004815 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto päätti 13.4.2016 (§ 95) kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti yhdistää

- Heteniityn ala-asteen koulun ja Vuosaaren peruskoulun yhtenäiseksi 
peruskouluksi 1.8.2017 alkaen

- Vuosaaren ala-asteen koulun, Mustakiven ala-asteen koulun ja Teh-
taanpuiston yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 al-
kaen ja

- Kallahden peruskoulun ja Meri-Rastilan ala-asteen koulun yhtenäisek-
si peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Aurinkolahden peruskoulu säilyy nykyisellään. Vuosaaren alueella tulee 
olemaan neljä yhtenäistä peruskoulua 1.8.2017 alkaen. Näiden koulu-
jen tarjoama painotettu opetus ja kieliohjelmat tullaan päättämään syk-
syllä 2016 opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa.

Alueen koulujen oppilaiden huoltajilta ja päiväkotien lasten huoltajilta 
on 3.5.-18.5.2016 digium-kyselyn avulla kysytty toiveita siitä, mitä pai-
notettua opetusta ja kieliä he toivoisivat olevan alueen kouluissa lapsil-
leen tarjolla. Kyselyyn vastasi 313 huoltajaa. Kyselyn tuloksia käyte-
tään taustamateriaalina painotetun opetuksen suunnittelussa.

Painotetun opetuksen tarjonnan suunnittelu aloitetaan 11.8.2016 idea-
riihellä, johon kutsutaan koulujen johtokunnat, henkilöstöjen edustajat 
ja alueella asuvat opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet. 
Ideariihessä tuotetaan erilaisia vaihtoehtoja painotetun opetuksen tar-
jonnaksi. Taustamateriaalina käytetään olemassa olevaa painotetun 
opetuksen tarjontaa, huoltajien toiveita ja opetuslautakunnan suomen-
kielisen jaoston päättämiä periaatteita painotetusta opetuksesta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2016 4 (4)
Kaupunginhallitus

Sj/1
07.12.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Ideariihessä syntyneitä ehdotuksia työstetään yhdessä rehtoreiden ja 
koulujen henkilöstöjen kanssa. Asukkaiden näkemyksiä kuullaan Kerro-
kantasi-palvelun kautta sekä asukastilaisuudessa 12.9.2016. Koulujen 
johtokunnilta pyydetään lausunto esittelijän esityksestä.

Esitys Vuosaaren alueen koulujen painotetusta opetuksesta ja kielioh-
jelmista viedään opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettä-
väksi loka-marraskuussa.

Koulujen ja huoltajien kanssa yhteistyössä toteutettavan prosessin tar-
koituksena on saada aikaan Vuosaaren alueelle painotetusta opetuk-
sesta ja kielistä tarjonta, joka parhaiten palvelee alueen asukkaita.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi


