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Selvitys vuoden 2022 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista

HEL 2023-000299 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan selvityksen vuoden 2022 toteutumatta jääneistä sitovista ta-
voitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuo-
den 2022 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: 1. Lasten ja nuorten 
hyvinvointi paranee, 2.  Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestä-
vää kasvatusta. 

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 4 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 3 mittarissa. 

Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavut-
taminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei to-
teutunut. Seuraavassa on selvitys kaikkien mittareiden toteutumisesta.

Sitova tavoite 1: Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee

Tavoite ei toteutunut. 4/5 mittarissa saavutettiin tavoitetaso.

• Varhaiskasvatuksen mittari: Jokaisella lapsella on vähintään yksi ka-
veri. Lasten (4–6 v.) kaverisuhteita mitataan Opetushallituksen sosio-
metrisellä mittarilla. Tammikuussa tehdään alkumittaus. Toinen mittaus 
toteutetaan toukokuussa. Toukokuun tuloksia verrataan tammikuun al-
kumittaukseen. Mittari toteutuu, jos niiden lasten osuus, joilla on vähin-
tään yksi kaveri, on suurempi verrattuna tammikuun alkumittaukseen.

Mittarissa saavutettiin tavoitetaso. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
sosiometrisen mittauksen alkumittauksessa 97,4 prosentilla 4–6-
vuotiaista oli vähintään 1 kaveri. Toukokuun mittauksessa vähintään 
yksi kaveri oli 99,2 % 4–6-vuotiaista. Lasten osuus, joilla on vähintään 
yksi kaveri, on 1,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin alkumittauksessa.

• Perusopetuksen mittari: Hyvinvointiprofiilin (sosiaaliset taidot –osio) 
samaa mieltä – väittämiin vastanneiden tulokset 4., 6. ja 7. vuosiluokal-
la paranevat kaupunkitasolla hyvinvointiprofiilin 2021 tuloksesta. (Kau-
punkitason lähtötaso mitataan syksyllä 2021.)
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Mittarissa ei saavutettu tavoitetasoa. Syksyllä 2021 oppilaista 79,5 % ja 
syksyllä 2022 oppilaista 79,2 % oli samaa (positiivista) mieltä sosiaalis-
ten taitojen väittämien kanssa. 

Hyvinvointiprofiili otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa syksyllä 2021. 
Tällöin data oli valmiiksi luokiteltu ja oppilaiden vastaukset saatiin as-
teikolla 1–5. Loppusyksystä 2022 saatiin käyttöön tarkempi oppilaskoh-
tainen data myös vuoden 2021 osalta. Tällöin käytössä oli oppilaiden 
hyvinvointiprofiilin vastaukset, jossa he olivat käyttäneet asteikkoa 0–
100. Kun tämän datan perusteella laskettiin vuoden 2021 lähtötaso uu-
destaan, niin 89,9 % oppilaista oli samaa (positiivista) mieltä sosiaalis-
ten taitojen väittämien kanssa. Vastaavasti vuoden 2022 tulokseksi 
saatiin 89,8 %.

Vuoden 2022 tulos on lähes samalla tasolla, kuin vuoden 2021 tulos. 
Tämä osoittaa, että helsinkiläiset koulut ovat tehneet vaikuttavia toi-
menpiteitä oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseksi ja sosiaalisten taito-
jen kehittämiseksi huolimatta koronapandemia -kriisistä, jonka on ar-
vioitu vaikuttaneen syvästi jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. 

Hyvinvointiprofiili otettiin käyttöön syksyllä 2021. Hyvinvointiprofiilia ke-
hitetään edelleen, joka mahdollistaa tarkemman koulukohtaisen datan 
hyödyntämisen tulevaisuudessa.

• Lukiokoulutuksen mittari: Opiskelijan kokemus omasta osallisuudes-
taan oppimisprosessissa on kaupunkitasolla vähintään koronapande-
miaa edeltävällä tasolla ka 4,9 (asiakaskokemuskyselyn 2020 tulos).

Mittarissa saavutettiin tavoitetaso. Opiskelijan kokemus omasta osalli-
suudestaan oppimisprosessissa oli 2022 järjestetyssä PKS-
lukiokyselyssä yli koronapandemiaa edeltävällä tasolla. PKS-
lukiokyselyn tulos oli ka 3,0. 

• Ammatillisen koulutuksen mittari: Parannetaan nuorten aikuisten (18–
29 v.) työllistymistä kasvattamalla oppisopimusten määrää perus- ja 
ammattitutkinnoissa. Oppisopimusten määrää kasvatetaan vuonna 
2022 vuonna 10 % verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2021 nuorten ai-
kuisten oppisopimusten määrä oli 397.

Mittarissa saavutettiin tavoitetaso. Nuorten aikuisten (18–29 v.) työllis-
tymistä parannettiin kasvattamalla oppisopimusten määrää perus- ja 
ammattitutkinnoissa. Vuonna 2022 nuorten aikuisten oppisopimusten 
määrä oli 523.

• Vapaan sivistystyön mittari: Opiskelijoiden omaehtoisesti toimivia 
ryhmiä lisätään. Luodaan toiminnalle rakenteet ja ohjeistus. Omaehtoi-
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sesti toimivien ryhmien määrä nousee 50 % vuodesta 2021, joka tar-
koittaa 21 ryhmää vuonna 2022. Vuonna 2021 ryhmiä oli 14. 

Mittarissa saavutettiin tavoitetaso. Opiskelijoiden omaehtoisesti toimivia 
ryhmiä lisättiin. Vuonna 2022 omaehtoisesti toimivia ryhmiä oli 25.

Sitova tavoite 2: Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta

Tavoite ei toteutunut. 3/5 mittarissa saavutettiin tavoitetaso.

• Varhaiskasvatuksen mittari: Kestävän tulevaisuuden Kettu -materiaali 
otetaan käyttöön vähintään kolmen ketun osalta 3-vuotiailla ja sitä van-
hemmilla lapsilla.

Mittarissa ei saavutettu tavoitetasoa. Kestävän tulevaisuuden Kettu -
materiaali otetiin käyttöön kolmen ketun osalta 3-vuotiailla ja sitä van-
hemmilla lapsilla 1294 (84,7 %) päiväkoti- ja leikkipuistoryhmissä. Kettu 
materiaalia ei otettu käyttöön 234 (15,3 %) päiväkoti- ja leikkipuisto-
ryhmissä.

Osassa päiväkoteja ja leikkipuistoja ei pystytty ottamaan Kettu materi-
aalia käyttöön. Syynä tähän oli haastava henkilöstötilanne sekä henki-
löstön vaihtuvuus. Osassa leikkipuistoista tavoite ei toteutunut, koska 
syksyllä leikkipuistoja suljettiin ja kerhojen henkilöstö siirrettiin päiväko-
teihin. 

• Perusopetuksen mittari: Oppilaan kokemus omasta osallisuudestaan 
(Osallisuus ja yhteistyö -teemat) oppimisprosessissa on kaupunkitasol-
la vähintään koronapandemiaa edeltävällä tasolla ka 4,95 (asiakasko-
kemuskyselyn 2020 tulos).

Mittarissa ei saavutettu tavoitetasoa.  Mittarissa olleen teeman Osalli-
suus ja yhteistyö -teeman tulos oli 4,85 tavoitetason ollessa 4,95. Käy-
tännössä tulos oli lähes samalla tasolla kuin vuonna 2020.  

Kokonaistuloksissa oppilaiden ja huoltajien vastaukset ylittivät tai py-
syivät samassa verraten vuoden 2020 tuloksiin. Huoltajien kokonaistyy-
tyväisyys kouluun ja opetukseen oli korkealla tasolla, ja noussut edelli-
sestä mittauksesta kaksi vuotta sitten. Oppilaiden tyytyväisyys pysyi 
samana. Huoltajien kokonaistyytyväisyys oli 6,1 ja oppilaiden 5,7 astei-
kolla 1–7. Vertailuna ennen koronapandemiaa saatuihin vuoden 2020 
tuloksiin, kokonaistulos kyselyssä vuodelta 2022 on erittäin hyvä. Tu-
lokseen arvioidaan vaikuttaneen koronapandemian aikaiset rajoitukset, 
jotka rajoittivat oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa merkittävästi ja es-
tivät muun muassa koulujen yhteiset tilaisuudet sekä rajoittivat kerho-
toimintaa. Osallistumiseen liittyvässä osiossa oppilas vastasi väittämiin 
kuten ”saan olla mukana suunnittelemassa luokan ja koulun yhteisiä 
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tapahtumia, ”koulussa on minua kiinnostavia kerhoja” tai ”voin joskus 
valita itse, miten oppitunnilla työskennellään”.

• Lukiokoulutuksen mittari: Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat teke-
vät opiskelusuunnitelman syyslukukauden aikana.

Mittarissa saavutettiin tavoitetaso. Kaikille 12.12.2022 lukion kirjoilla ol-
leille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehtiin lukio-opintojen suunni-
telma syyslukukauden aikana. 

• Ammatillisen koulutuksen mittari: Valinnaisia kestävän tulevaisuuden 
opintoja on suoritettu 1 000 osaamispistettä.

Mittarissa saavutettiin tavoitetaso. Valinnaisia kestävän tulevaisuuden 
opintoja suoritettiin 3572 osaamispistettä.

• Vapaan sivistystyön mittari: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus kas-
vaa 2 % verrattuna vuoteen 2021.

Mittarissa saavutettiin tavoitetaso. Vieraskielisten opiskelijoiden osuus 
kasvoi 3,1 prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 
Työväenopiston ja Arbiksen kaikista opiskelijoista 17,8 % oli vieraskie-
lisiä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion noudattami-
sohjeiden mukaan lautakuntien on annettava selvitys toteutumatta jää-
neistä vuoden 2022 sitovista tavoitteista 31.1.2023 mennessä. Kau-
punginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuoden 
2022 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee

- Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 4 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 3 mittarissa. 

Sitova tavoite toteutuu, jos kaikissa mittareissa saavutetaan tavoiteta-
so. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei toteutunut.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
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Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706
anna.lyra-katz(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


