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§ 70
Opetuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 
arviointikertomuksesta

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

5.9. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, opetusvirastossa on nuorten 
koulutukseen ja työelämään ohjaamisessa otettu huomioon tasa-arvo-
näkökulmat. Opetusvirasto tulee jatkamaan edelleen toimenpiteitä su-
kupuolen mukaisen segregaation vähentämiseksi palveluissa, joissa 
ohjataan nuoria koulutukseen ja työelämään. 

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että opinto-ohjaajien kouluttamista tasa-ar-
voasioissa jatketaan edelleen. Lisäksi opetusvirasto on mukana SEGLI 
- Tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutuksessa 
ja työelämässä kehittämishankkeessa, joka on alkanut 1.4.2016 ja kes-
tää 31.3.2019 asti. Hankkeessa on mukana Helsingin kaupungin perus-
asteen ja toisen asteen oppilaitoksia. Hankkeen toteuttajina ovat Koulu-
tusAvain Oy ja Wom Oy, ja se on Euroopan Sosiaalirahaston rahoitta-
ma.

5.15. Perusopetuksen kouluverkon kehittäminen

Arviointikertomuksen mukaan peruskoulujen palveluverkon kehittämi-
nen on toteutettu pääosin strategiaohjelman toimenpiteiden ja kaupun-
ginhallituksen päättäminen linjausten mukaisesti. Tilojen käyttöä on te-
hostettu, lähikouluperiaatetta vahvistettu sekä uuden opetussuunnitel-
man myötä koulujen kieliohjelmat ja painotetun opetuksen verkko on 
päivitetty/tarkistettu. Vähintään kaksisarjaisia yhtenäisiä peruskouluja 
on muodostettu. Peruskoulujen keskikoko on kasvanut vuosina 2012-
2016 merkittävästi sekä ruotsinkielisellä että suomenkielisellä puolella. 
Oppilasmäärä on kasvanut ja kasvaa perusopetuksessa vahvasti. Jotta 
kouluverkko saadaan vastaamaan jokaisella alueella oppilaiden palve-
lutarpeita, tulee prosesseihin ottaa vahvasti mukaan tilakeskus/kaupun-
kiympäristön toimiala kiinteistöjen omistajana ja uusien tai väliaikaisten 
tilojen rakennuttajana ja hankkijana. Yksin opetusviraston ei pysty näitä 
haasteita ratkaisemaan.

Palveluverkkotarkastelun prosesseja on kehitetty ja niissä on pyritty en-
tistä vahvemmin asiakaslähtöiseen toimintatapaan alusta lähtien. Tätä 
tulee edelleen kehittää. Samalla tulee monipuolistaa viestintää, jotta 
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alueen asukkaat saadaan nykyistä laajemmin mukaan ja tietoiseksi 
käynnissä olevasta prosessista. Lapsivaikutusten arviointi on toteutunut 
arviointikertomuksen mukaan heikoimmin. Sen parantamiseksi on neu-
voteltu Helvaryn edustajien kanssa. Tarkoituksena on lisätä opetusvi-
raston henkilöstön osaamista lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä 
ja luoda arviointiin toimiva rakenne, jotta arviointi tapahtuisi oppilaita ja 
huoltajia osallistaen.

5.16. Kulttuuristrategian hyvinvointitavoitteiden toteutuminen

Koulujen iltakäyttö ei ole lisääntynyt toivotulla tavalla suunnitelmakau-
den aikana. Liikuntatilat ovat aktiivisessa käytössä, mutta koulun mui-
den tilojen iltakäyttö on vähäistä. Tähän kiinnitetään jatkossa entistä 
enemmän huomiota. Ulkopuolinen käyttötarve on kiinni myös koulun 
alueesta: varsinkin keskustan alueella on enemmän kiinnostuneita ta-
hoja käyttämään koulujen tiloja kuin kouluissa, jotka sijaitsevat keskus-
tan ulkopuolella.

Peruskoululaisten mahdollisuutta osallistua kouluajalla kulttuuritoimin-
taan on lisätty opetusviraston ja kulttuuritoimen/Annantalon systemaat-
tisella yhteistyöllä. Molempien virastojen pitkäjänteinen sitoutuminen ja 
sen systemaattinen kehittäminen on mahdollistanut toiminnan. Koulu-
päivän jälkeistä toiminta on kehitetty koulujen kerhotoimintaa lisäämällä 
ja antamalla koulutiloja koulupäivän jälkeen klo 17 asti kolmannen sek-
torin toimijoiden käyttöön maksutta, kun toiminta kohdistuu alueen op-
pilaiden harrastustoimintaan.
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.4.2017 (§ 41) vuoden 2016 arviointi-
kertomuksen.

Kuntalain ja Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussään-
nön mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia tarkastus-
säännön mukaisesti kaupunginhallitukselta ja  muilta kaupungin toimie-
limiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi. 

Tarkastuslautakunta on pyytänyt opetuslautakunnalta lausuntoa kerto-
muksen kohdista 5.9. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen, 5.15. Peru-
sopetuksen kouluverkon kehittäminen ja 5.16. Kulttuuristrategian hyvin-
vointitavoitteiden toteutuminen.
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