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Kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala toteuttaa strategiaa:
Varhennettu kielenopetus

6 000 ekaluokkalaista aloitti
vieraan kielen opiskelun 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ka2yxYrLSdw


Toteutamme strategiaa:

https://www.hel.fi/static/helsinki/kaupunkistrategia/karki/hyte/hyte-raportti.pdf
https://www.hel.fi/static/helsinki/kaupunkistrategia/kaupunkistrategia-2017-2021.pdf
https://helsinkiliikkuu.fi/wp-content/uploads/2018/12/Helsingin-liikkumisohjelma.pdf
http://helmi.hel.fi/kasko/tietoa-meista/strategia/Documents/Maahanmuuttajien%20kasvatuksen%20ja%20koulutuksen%20kehitt%C3%A4missuunnitelma%202018-2021.pdf


Mukana-ohjelma
32 toimenpidettä eriarvoisuuden vähentämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

4

• Systeeminen muutos (7 toimenpidettä)
• Palveluiden parantaminen (25 toimenpidettä)
• Toimenpidesuunnitelma päivittyy edelleen
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Systeemiseen muutokseen
tähtääviä toimenpiteitä
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Palveluiden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä



Sosioekonomiset taustatekijät:
• Vieraskielisyys
• Pienituloisuus
• Kouluttamattomuus
• Työttömyys

Alle 50 henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Aineistolähde Tilastokeskus, toteutus Helsingin kaupunki, KTT

Mukana-ohjelman toimenpiteiden
alueellinen kohdennus:
• Mellunmäki
• Kontula
• Meri-Rastila
• Malmi
• Kannelmäki
• Malminkartano

Santahamina
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Ylä-Malmi

P ih lajamäki

Paloheinä

Myllypuro

Taka-Töölö

Vallila

Kamppi
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Käpylä
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Sos ioekonom is et tekijä t

keskimääräistä paremmat   (26)
  (41)
  (30)

keskimääräistä heikommat   (25)

Toimenpiteiden alueellisen kohdentamisen perusta



Kaskon strategianostoja
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TOTEUTETTU RISKI JÄÄDÄ
TOTEUTUMATTA

Kielten opetusta
laajennettu ja

panostettu
kielitietoisuuteen

Maksuton
varhaiskasvatus

5v. (4h/pv)

Koulutustakuu

VAATII
LAAJAA

YHTEISTYÖTÄ

KASKON
TOTEUTETTAVISSA

”Nordiska skolan” -konsepti

Lapset, oppilaat ja
opiskelijat liikkuvat yhä

enemmän

Myllypuroon
osaamiskeskittymä

Urhea-
kampus

Sairaalakoulun
tilat

Myönteistä
erityiskohtelua

laajennettu

Kiusaamisen
vastainen ohjelma

Osaamiskeskus-
toiminta

Älykoulun
toimintamalli

Ohjaamo Turvalliset ja terveelliset
oppimisympäristöt

Pedagogiikka ja oppimisen tuki
tasoittavat oppimisen eroja

Kasvu  vaatii
uudenlaisia

toimintamalleja

Varhaiskasvatuksen
henkilöstön saatavuus



Maailman vaikuttavin paikka oppia
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• Kaikki 1. luokkalaiset aloittivat vieraan kielen opiskelun.

• Lukiokoulutuksen englanninkielisten aloituspaikkojen määrä on
kaksinkertaistettu.

• Stadin ammattiopisto saanut järjestämisluvat englanninkieliselle
matkailualan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun sekä ravintola- ja
cateringalan perustutkintoon. Koulutuksia käynnistetty/ käynnistetään.

• Kaikki peruskoululaiset pääsevät käyttämään koko kaupunkia
oppimisympäristönä, koska maksuton joukkoliikenne.

• Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma
2018–2021 on tuonut mm. monikielisiä ohjaajia tukemaan lapsia, nuoria,
perheitä  ja henkilökuntaa kaikilla koulutusasteille sekä koulutuksia
henkilöstölle (kielitietoisuus, osaamisen tunnistaminen, syrjintä ja rasismi)

• Työväenopistoin digitaalisia oppimisympäristöjä käytetään kaikissa
oppiaineissa.

• Nuoria kuullaan ja he pääsevät vaikuttamaan vahvemmin, nuorisoneuvosto
mukana lautakunnassa.

• Yhä useampi lapsi on varhaiskasvatuksessa, osallistumisaste on noussut.



10

Riskit ja haasteet
Turvalliset ja terveelliset tilat

• lähikoulu
• lähipäiväkoti
• rakentamisen laatu
• sisäilmaongelmat
• palvelujen saatavuus

Eriytymiskehitys
• alueellisuus
• lapsiperheköyhyys, ylisukupolvisuus
• oppijoiden valmiuksien eriytyminen
• maahanmuuttajien aliedustus toisen asteen koulutuksessa
• systeemisten muutosten läpivienti
• ” mindset” ja asenteet
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Henkilöstön saatavuus
• varhaiskasvatushenkilöstön saatavuus
• ruotsinkielisen henkilöstön saatavuus
→ Joudutaanko päiväkoteja sulkemaan?
• signaaleja opettajankoulutuksen vähenevistä

hakijamääristä

Kasvu ja asiakasmäärien ennakointi
• vaativat uudenlaisia toimintamalleja tila-, henkilöstö- ja

muihin prosesseihin
• 2020 väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäisten

määrä ei kasva edellisten vuosien tapaan. Miten saadaan
tila- ja palveluverkkosuunnittelu reagoimaan nopealla
aikataululla ja oikeilla alueilla palvelutarpeeseen?

Riskit ja haasteet



Hallitusohjelma
Helsinki on kasvatuksen ja koulutuksen edelläkävijä, useita
hallitusohjelman nostoja tehdään jo!

Oppivelvollisuusiän pidentäminen 18v.
Mitä tarkoittaa käytännössä? Monta toteutukseen liittyvää avointa
kysymystä.

Turvataan varhaiskasvatuksen ammattilaisten alueellinen ja
kielellinen saatavuus aloituspaikkojen kohdentumisessa.
Hienoa! Nopeasti toimeenpantavaksi!

Otetaan huomioon terveet tilat
Miten tämä huomioidaan rahoituksessa? Valtionrahoitus opetustilojen
rakentamiseen ja ylläpitoon on käytännössä lopetettu.

Rahoitus
Viime vuosien kehitys, jossa valtionrahoitusta kanavoidaan erikseen
haettavina ja vuosittain määrältään vaihtelevina valtionavustuksina ei tue
pitkäjänteistä opetuksen kehittämistä. Erillisavustuksien perusteet on
otettava huomioon rahoituksen yleisissä perusteissa.
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