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§ 549
V 26.9.2018, Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite koulukuraattorien ja 
koulupsykologien lisäämiseksi esiopetuksessa
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Aleksi Niskanen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle esiopetukseen lisä-
tään kolme psykologin ja kolme kuraattorin tointa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan 29.5.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain tultua voimaan 1.8.2014 Helsinkiin perus-
tettiin esiopetuksen vastaavan kuraattorin toimi, joka sijoitettiin silloisen 
sosiaali- ja terveysviraston lapsiperheiden perhetyöhön. Työ alkoi hel-
mikuussa 2015. Esiopetuksen vastaavan kuraattorin tehtävänä on en-
naltaehkäistä ja selvittää lasten ja perheiden ongelmia sosiaalityön kei-
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noin yhteistyössä lasten, vanhempien, esiopetuksen työntekijöiden ja 
muiden auttamistahojen kanssa.

Toimialamuutoksessa ainoastaan kuraattorin toimi siirtyi kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle. Psykologipalveluiden osalta toiminnan järjes-
täminen jatkui entisellään neuvolan psykologipalveluissa. Vuoden 
2017–2018 aikana on keskusteltu ja arvioitu esiopetuksen oppilashuol-
lon tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kanssa.

Esiopetuksen oppilashuollonhuollon palvelut eivät ole laajuudeltaan ja 
mitoitukseltaan vastanneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mitoi-
tusta 800 lasta kuraattoria ja 1000 lasta psykologia kohden. Esiopetus 
on puolipäiväistä, joten mitoituksen mukainen toiminta tarkoittaisi Hel-
singissä kolmea psykologin ja neljää kuraattorin vakanssia suomenkie-
lisessä esiopetuksessa sekä yhtä vakanssia ruotsinkielisessä esiope-
tuksessa. Koska kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on jo yksi vas-
taava kuraattori, on lisätarve kolme psykologia ja kolme kuraattoria, se-
kä ruotsinkieliseen esiopetukseen yksi kuraattori. Yhteensä lisäkulut 
ovat vuositasolla 360 000 euroa. Lautakunnan talousarvioehdotukses-
sa on esitetty osittaista rahoitusta tähän tarkoitukseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että varhainen tuki auttaa ehkäisemään on-
gelmien pahenemista ja lisää oppimisen edellytyksiä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.05.2018 § 110
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Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1.8.2014 voimaantulon myötä Helsinkiin 
perustettiin esiopetuksen vastaavan kuraattorin toimi, joka sijoitettiin sil-
loisen sosiaali- ja terveysviraston lapsiperheiden perhetyöhön. Työ al-
koi helmikuussa 2015. Esiopetuksen vastaavan kuraattorin tehtävänä 
on ennaltaehkäistä ja selvittää lasten ja perheiden ongelmia sosiaali-
työn keinoin yhteistyössä lasten, vanhempien, esiopetuksen työntekijöi-
den ja muiden auttamistahojen kanssa.

Toimialamuutoksessa ainoastaan kuraattorin toimi siirtyi kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle. Psykologipalveluiden osalta toiminnan järjes-
täminen jatkui entisellään neuvolan psykologipalveluissa. Vuoden 
2017–2018 aikana on keskusteltu ja arvioitu esiopetuksen oppilashuol-
lon tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan kanssa.

Esiopetuksen opiskeluhuollon palvelut eivät ole laajuudeltaan ja mitoi-
tukseltaan vastanneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mitoitusta 
800 lasta kuraattoria ja 1000 lasta psykologia kohden. Esiopetus on 
puolipäiväistä, joten mitoituksen mukainen toiminta tarkoittaisi Helsin-
gissä kolmea psykologin ja neljää kuraattorin vakanssia suomenkieli-
sessä esiopetuksessa sekä yhtä vakanssia ruotsinkielisessä esiopetuk-
sessa. Koska kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on jo yksi vastaa-
va kuraattori, on lisätarve kolme psykologia ja kolme kuraattoria, sekä 
ruotsinkieliseen esiopetukseen yksi kuraattori. Yhteensä lisäkulut ovat 
vuositasolla 360 000 euroa.

Päätöksellä on merkittäviä lapsivaikutuksia, sillä varhainen tuki auttaa 
ehkäisemään ongelmien pahenemista ja lisää oppimisen edellytyksiä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi


