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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponnesta:

Lainsäädäntö ja nykytila

Toivomusponnessa painotetaan kaikkien koulujen ja päiväkotien kor-
kean ja yhtä hyvän laadun varmistamisen sekä yhdenvertaisuuden to-
teutumisen tärkeyttä koko kaupungin alueella.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen ja peruso-
petuksen laatua sekä yhdenvertaisuuden toteutumista edistetään mo-
nella eri tavalla. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle 
on lain mukaan laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitel-
ma, johon kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisek-
si lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toi-
menpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunni-
telman toteutumista on arvioitava ja suunnitelma on tarkistettava vähin-
tään kerran vuodessa ja tätä useammin, jos lapsen tarpeet sitä edellyt-
tävät. 

Opetushallituksen laatiman Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -
asiakirjan (2016) mukaan varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palve-
lu, jolla on tehtävänä edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä 
ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä 
palvelu. Lisäksi varhaiskasvatuslaissa velvoitetaan järjestäjä arvioi-
maan antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistumaan ulkopuoli-
seen toimintansa arviointiin. Laissa mainittu ulkopuolinen arvioijataho 
on Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Karvi tukee varhais-
kasvatuksen järjestäjien laadunhallintaa ja arviointikulttuurin vahvista-
mista laatimalla varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelman ja kehittä-
mällä sen edellyttämiä laadunhallinnan ja arvioinnin malleja ja käytän-
teitä sekä laadukkuuden mittareita. 

Myös perusopetuslaki velvoittaa vastaavanlaiseen oman toimintansa 
arviointiin ja velvoittaa osallistumiseen ulkoiseen arviointiin (Karvi). 
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Opetuksen järjestäjän itsearviointi sisältää sekä opetuksen järjestäjäta-
son arvioinnin että koulukohtaisen arvioinnin. Arvioinnin keskeiset tu-
lokset tulee julkistaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnal-
lisissa perusteissa (2014) todetaan, että jokaisella oppilaalla on oikeus 
hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppimisesta syrjäy-
tyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja 
on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä 
elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän raken-
tamista. Pyrkimys korkeaan laatuun ja toiminnan tasalaatuisuuteen si-
sältyy siten jo perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman laadinnan pe-
rusteisiin.  

Helsingin kaupunki edellytti aiemmin, että silloiset virastot ja laitokset 
tekivät itsearvioinnin omasta toiminnastaan kerran valtuustokaudessa 
Euroopan laatupalkintokriteereillä (EFQM). Viime vuosina opetusviras-
ton alaiset suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut ovat tehneet itsear-
vioinnin perusopetuksen laatukriteereistä johdetulla Hyvin toimiva koulu 
-mallilla ja ruotsinkieliset päiväkodit vastaavalla päiväkoteja koskevalla 
mallilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen kansallisiin laa-
tukriteereihin perustuva Hyvin toimiva koulu -malli tehtiin Helsingin pe-
ruskoulujen laatutyön tueksi. Hyvin toimiva koulu -mallissa tarkastel-
laan hyvän laadun edellytystekijöitä kuten johtamista, henkilöstövoima-
varoja, opetuksen ja hyvinvoinnin suunnittelua sekä opetussuunnitel-
man toteutumista. Suomenkieliset päiväkodit ovat tehneet itsearvioin-
tinsa varhaiskasvatuslain pohjalta. Vuoden 2018 talousarvion noudatta-
misohjeissa kaupunkitasoista velvoitetta tehdä itsearviointi ei ole enää 
mainittu kuten viime vuosina. Kaupunki ei siis enää välttämättä edellytä 
itsearviointeja, ellei tällaista velvoitetta esitetä myöhemmin jossakin 
muussa yhteydessä.

Miten jatkossa voidaan toimia

Laatuohjelman tuloksista, jotka valtuutettu Torsti esittää raportoitavaksi 
vuodesta 2018 alkaen kerran vuodessa kaupunginhallitukselle, voidaan 
luotettavimmin raportoida esittämällä keskeisten laatua kuvaavien mit-
tareiden tulokset kaupunginhallitukselle. Toimialalle siirtyneillä virastoil-
la on ollut omia laatua koskevia mittareitaan. Varhaiskasvatuksessa on 
ollut käytössä mm. päiväkotien asiakastyytyväisyyttä, päivähoitoon 
pääsyä lähialueelle, päivähoitoon osallistumista ja lasten hyvinvointia 
koskevia mittareita. Peruskouluissa on ollut oppimistuloksia, hyvinvoin-
tituloksia, oppilaiden osallisuutta, liikuntaa, harrastustoimintaa sekä lä-
hikouluperiaatteiden toteutumista koskevia mittareita. Näitä tuloksia on 
esitetty toimintakertomusten yhteydessä. Nämä mittarit tulee yhtenäis-
tää siten, että sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa on 
käytössä vastaavat mittarit silloin, kun se on mahdollista. Keskeisten 
oppimiseen, hyvinvointiin, palvelukykyyn sekä syrjäytymisen ehkäisyyn 
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liittyvien ja käytössä olevien tunnuslukujen tulokset voidaan jatkossa 
julkistaa kootusti ajantasaisina internetissä. On kuitenkin tarpeen huo-
mata, että kaikkia tuloksia ei kerätä vuosittain (tämä koskee esimerkiksi 
oppimistuloksia ja kouluterveyskyselyn tuloksia). 

Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa tehdään lisäksi lu-
kuisia toimenpiteitä lasten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tällaisia toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi PD-rahan (positiivisen diskriminaation ra-
han) jakaminen kouluille ja päiväkodeille tiettyjen määriteltyjen kritee-
reiden mukaan ja maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteet. Kaikkien 
näiden lukuisten toimenpiteiden vaikutuksia ei ole yksiselitteisesti osoi-
tettavissa. Nämä erilaiset toimenpiteet voidaan kaupunginhallitukselle 
raportoinnin yhteydessä todeta vuosittain. 

Oman tietopohjansa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ar-
vioinnille antavat myös oman toiminnan arvioinnit ja ulkoiset arvioinnit. 
Yhteenvedot näistä arvioinneista voidaan raportoida mahdollisuuksien 
mukaan myös kaupunginhallitukselle. Usein arviointeja ei kuitenkaan 
tehdä vuosittain vaan harvemmin.   

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa toivomusponnen ehdotusta 
selvittää mahdollisuutta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen laa-
tuohjelman valmistelemiseksi. Laatuohjelmassa on esitetty ne mittarit, 
joilla päiväkodit ja peruskoulut arvioivat omaa toimintaansa korkean ja 
tasalaatuisen palvelun varmistamiseksi, ja joilla ne raportoivat toimin-
nastaan kaupunginhallitukselle vuosittain. Toimiala tekee laatuohjel-
maehdotuksessaan esityksen myös siitä, miten se raportoi kaupungin-
hallitukselle vuosittain muista tähän asiaan liittyvistä toimenpiteistään ja 
tietopohjastaan, esimerkiksi itsearviointien tuloksista.
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