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Alueen suomenkielisen varhaiskasvatuksen, 

esiopetuksen ja perusopetuksen palvelut



Asiantuntijat

Aluepäälliköt

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen 

aluepäällikkö

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö

Varhaiskasvatus- ja leikkipuistotoiminta

Suvi Nieminen, päiväkoti Havukka

Teemu Kariaho, johtava leikkipuisto-ohjaaja

Rehtorit

Satu Arokari, Paloheinän ala-asteen koulu

Juha Leino, Pakilan yläasteen koulu

Tilapalvelut

Mia Honkanen, palveluverkkoyksikkö

Viestintäpalvelut

Anu Markkola, vuorovaikutusasiantuntija



Ohjelma
Klo 17.30-17.35 Tilaisuuden avaus

Klo 17.35-18.15 Alueen palveluiden esittely

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus palveluissa toiminnassa 

ja suunnittelussa

• Pohjoisen alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

esittely

• Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen hakeutuminen

• Alueen väestönkehitys tulevaisuudessa

• Asiakaskokemuskyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen

• Tilojen varaaminen asukaskäyttöön

Klo 18.15-18.45 Käydään läpi esitettyjä kysymyksiä

Klo 18.45-19.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen



Ohjeet osallistumiseen

2021 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

• Voit osallistua keskusteluun lähettämällä kysymyksiä ja 

kommentteja chat-palstalle, joka löytyy videokuvan alta. Valitse 

Uusi-painike, ja sivulle avautuu tekstilaatikko.

• Tilaisuuden aiheena ovat pohjoisen Helsingin suomenkieliset 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut. Muita aiheita 

koskevat kysymykset voit lähettää palautelomakkeella.

• Tilaisuus tallennetaan, ja se on katsottavissa jälkikäteen verkko-

osoitteessa https://rebrand.ly/pohjoinensuurpiiri.

https://rebrand.ly/pohjoinensuurpiiri


Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus 
toiminnassa ja 
suunnittelussa 



Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus
Henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten 

mahdollisuuksiin saada koulutusta, työllistyä tai saada 

erilaisia palveluja

Tasa-arvolaki (609/1986) velvoittaa
huolehtimaan siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja 

miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja 

ammatilliseen kehitykseen

• ennaltaehkäisemään syrjintää ja lisäämään tietoisuutta 

sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun 

yksilöllisyydestä

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittaa
• turvaamaan yhdenvertaisen kohtelun ja estämään syrjinnän

• edistämään aktiivisesti yhdenvertaisuutta



Helsinki on jaettu kahdeksaan 
alueeseen

• Suomenkielinen varhaiskasvatus, 

esiopetus ja perusopetus 

jakaantuvat Helsingissä 

seitsemään yhteiseen alueeseen

• Nämä alueet perustuvat pääosin 

kaupungin suurpiirijakoon 

kuitenkin siten, että itäinen ja 

Östersundomin suurpiiri 

muodostavat yhden alueen.



Kaupunkitasoiset, alueelliset ja lähipalvelut

• Lähipalvelu: Jokaiselle lapselle varataan päiväkoti- ja koulupaikka 

mahdollisimman läheltä kotia. Omassa lähikoulussa voi opiskella 

tavallisimpia kieliä ensimmäiseltä luokalta alkaen sekä usein myös 

jotakin oppiainetta tai kokonaisuutta painotetusti kolmannelta tai 

seitsemänneltä luokalta alkaen. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja 

nuoret saavat tarvittavan tuen useimmiten lähikoulussa tai 

lähipäiväkodissa.

• Alueelliset palvelut: Jokaisen suurpiirin alueella voi vähintään 

yhdessä koulussa opiskella harvinaisempaa kieltä tai painotusta tai 

saada tukea silloin kun lähikoulun erityinen tuki ei riitä. Tavoitteena on, 

että suurpiirin palveluun kuuluvat myös vuorohoito päiväkodissa, 

kaksikielinen opetus ja kielikylpyopetus.

• Kaupunkitasoisesti järjestetään sairaalaopetusta, monivammaisten 

lasten varhaiskasvatusta, vaativan erityisen tuen mukaista 

erityisopetusta sekä joitakin harvinaisia kieliä.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 

sekä esi- ja perusopetuksen 

palveluverkkosuunnittelun periaatteet
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 3/2020, 

3.3.2020

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-

001225/kklku-2020-3/

Väestötilastot ja –ennusteet
Kaupungin alueita, jotka toimivat tilastoinnin 

pohjana, tietoa ylläpitää kaupungin kanslia

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-

hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-

tutkimukset/Tietokannat/

Alueet kartalla
https://kartta.hel.fi/

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2020-001225/kklku-2020-3/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-tutkimukset/Tietokannat/


Pohjoisen alueen 
varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen esittely



Varhaiskasvatus- ja  perusopetuspalvelut

• Päiväkodit

• Esiopetus

• Peruskoulut

• Leikkipuistot

Lisätietoa:

https://palvelukartta.hel.fi/

https://kartta.hel.fi/

https://palvelukartta.hel.fi/
https://kartta.hel.fi/


Varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatuksen toimipisteet

• 2000 lasta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

• 21 eri päiväkotia

• 5 leikkipuistoa

• 4 ryhmäperhepäiväkotia

• Kerhotoimintaa leikkipuistoissa ja päiväkoti Pikkusuolla 

(metsäkerhot)

• Kotona tapahtuva perhepäivähoito

• Kaupunki oppimisen ympäristönä toimintaa

• Kielipalvelut (laajamittainen, kielirikasteinen, kielikylpy)
• Kielirikasteista on pk Korennossa, Maunulassa ja Havukassa

• Kielikylpy pk Veräjämäessä

• Alueellisina palveluina käynnistymässä vuorohoito pk 

Korento

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala2021 *Kunnallinen päivähoito, kartassa ei ryhmiksiä



Perusopetus
• 3660 oppilasta kaupungin peruskouluissa

• 9 kaupungin koulua
• Maunulan ala-asteen koulu

• Metsolan ala-asteen koulu

• Oulunkylän ala-asteen koulu

• Pakilan ala-asteen koulu

• Pakilan yläasteen koulu

• Paloheinän ala-asteen koulu

• Solakallion koulu

• Toivolan koulu

• Torpparinmäen peruskoulu

• 2 sopimuskoulua
• Maunulan yhteiskoulu

• Oulunkylän yhteiskoulu

*Kartassa ei sopimiskouluja



Perusopetus
• Koulujen kielivalikoimissa neljä eri A1-kieltä

• englanti, ruotsi, saksa ja ranska

• Yksi kielikylpypolku

• Pk Veräjämäki - Oulunkylän ala-asteen koulu -

yläkoulu vielä avoin

• Englanninkielinen opetus

• Maunulan ala-asteen koulu - Maunulan 

yhteiskoulu

• Alueen 3. luokalta alkavat painotetut opetukset

• musiikki (Oulunkylän ala-asteen koulu)

• musiikki (Pakilan ala-asteen koulu)

• Alueen 7. luokalta alkavat painotetut opetukset

• liikunta, matematiikka (Maunulan yhteiskoulu)

• musiikki (Oulunkylän yhteiskoulu)

• liikunta, musiikki (Pakilan yläaste)

*Kartassa ei sopimiskouluja



Perusopetuksen koululaisten 
aamu- ja iltapäivätoiminta

• 1.-2. luokkalaisille sekä 3.-9.lk erityisen tuen oppilaille

Iltapäivätoiminta

• Toimintaan haetaan keväällä ja päätös paikasta lähetetään 

huoltajalle kesäkuussa

• Ryhmät toimivat pääsääntöisesti koululla tai muissa alueen 

toimintaan soveltuvissa tiloissa mm. leikkipuistossa, 

nuorisotalossa, seurakuntien kerhotiloissa

• Alueella on 13 iltapäivätoiminnan ryhmää

• Lisäksi kehitysvammaisten ja autististen lasten ja nuorten 

iltapäivätoimintaa järjestetään Solakallion koulussa ja 

Toivolan koulussa

Aamutoiminta

• Kouluilla järjestettävään maksuttomaan 

aamutoimintaan ilmoittaudutaan elokuussa

• Ryhmät toimivat kouluilla



Leikkipuistotoiminta

Koululaisten avointa toimintaa 1-6.luokkalaisille

• Pohjoisessa 5 leikkipuistoa (Maunula, Paloheinä, Torpparinmäki, Itä-

Pakila, Oulunkylä)

• Maksuttomaan toimintaan voi ilmoittautua koko toimintakauden 

ajan.

• Mahdollisuus välipalan ostoon.

• Kasvua ja kehitystä tukevaa, turvallista toimintaa suunnitellaan ja 

toteutetaan yhdessä lasten kanssa.

•

Avoin toiminta pienlapsiperheille

• Vauvaperhetoiminta

• Kerhotoiminta 2-5v.lapsille

• Kotouttamiseen ja suomen opetukseen liittyviä ryhmiä

Lisätietoa https://hel.fi/iltapaivatoiminta

https://hel.fi/iltapaivatoiminta


Varhaiskasvatukseen ja 
perusopetukseen 
hakeutuminen



Yhtenäisen 
opinpolun 
tavoitteena on

• Lapsi saa paikan lähipäiväkodista

• Lapsi siirtyy lähipäiväkodista lähikouluun

• Lapselle ennakoitava opinpolku toteutuu 

myös huoltajan valitessa yksilöllisen 

opinpolun esimerkiksi kielen tai 

painotuksen perusteella



Hakeutumisen yleiset periaatteet
Varhaiskasvatus
• Lapselle voi hakea paikkaa Helsingin kaupungin varhaiskasvatukseen 1-3 paikasta.

• Hakemus lähetetään viimeistään 4kk ennen kuin tarve varhaiskasvatukselle alkaa

• Kiireellisissä ja ennakoimattomissa tapauksissa (esim. työllistyminen määräyksellä, 

opintopaikan saaminen varapaikalta) 2 viikkoa

Esiopetus
• Esiopetuspaikka osoitetaan, ei tarvitse hakea. Tulevien eskareiden huoltajia tiedotetaan 

lähiaikoina.

• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu käynnissä
• Alueella 9 päiväkodissa

Perusopetus
• Jokaiselle helsinkiläiselle lapselle osoitetaan oppilaspaikka kasvatus- ja koulutuslautakunnan 

vahvistamasta lähikoulusta.

• Jokaisessa suurpiirissä on lisäksi mahdollisuus hakeutua painotettuun opetukseen 

soveltuvuuskokeen kautta.



Tavoitteena 
vuorovaikutteinen 
asiointi (asti)
• Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehitetään uutta 

sähköisen asioinnin järjestelmää 

• Yhdestä paikasta, vuorovaikutteisesti on mahdollista:

• Hakeutua ja ilmoittautua kasvatuksen ja koulutuksen 

palveluihin

• Huolehtia omista tiedoistaan

• Valita ja seurata opintoja, laatia suunnitelmia

• Seurata ja olla vuorovaikutuksessa käyttämiinsä 

palveluihin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin asioihin

• Tavoitteena on, että oppijat käyttävät samaa asioinnin 

järjestelmää koko oppimisen elinkaaren ajan

Lisätietoa https://asti.hel.fi/



Alueen väestönkehitys 
tulevaisuudessa



Väestönkehitys alueella

1-15 –vuotiaita on ennustekauden lopulla 

noin 7400, mikä on noin 100 lasta 

vähemmän vuoden 2020 toteumaan 

verrattuna. Vuonna 2025 on lasten määrän 

huippu, noin 7600 lasta

Varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisiä lapsia 

alueella on ennustekauden lopussa noin 

140 vuoden 2020 toteutunutta lapsimäärää 

vähemmän.

Peruskouluikäisiä on ennustekauden lopulla 

noin 30 lasta vuoden 2020 toteumaa 

vähemmän.



Alueen väestönkehitys peruspiireittäin
Itä-Pakilan ja Länsi-Pakilan 

peruspiireissä 1-15 –vuotiaiden 

määrä laskee tasaisesti. Vuoden 

2020 toteumaan verrattuna 

vuonna 2036 ennustetaan 140 

lasta asuvan vähemmän per 

peruspiiri.

Maunulan peruspiirissä lasten 

määrä pysyy melko tasaisena. 

Vuonna 2027 lasten määrä on 

suurimmillaan

Oulunkylän peruspiirissä 1-15-

vuotiaiden määrä kasvaa 

koko ennustekauden ajan. 

Vuonna 2036 ennustetaan alueella 

asuvan 400 lasta enemmän kuin 

vuonna 2020.

Tuomarinkylän peruspiirissä 

lasten määrä vähenee koko 

ennustekauden ajan siten, että 

alueella vuonna 2036 

ennustetaan asuvan noin 260 

lasta vähemmän kuin vuonna 

2020.



Rakennuksista ja 
rakentamisesta 
löytyy tietoa:

Uutta Helsinkiä -sivusto

https://www.uuttahelsinkia.fi/

Kaavoitus

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-

suunnitelmat/

Helsingin kaupungin talousarvio

Talonrakentamisohjelma
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/talousarvio/

Sisäilma

hel.fi/sisailma

https://www.uuttahelsinkia.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/talousarvio/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/sisailma/


Löydä tapasi 
osallistua ja vaikuttaa
Tutustu osallistumistapoihin

https://osallistu.helsinki/

Kerro mielipiteesi

https://kerrokantasi.hel.fi/

Anna palautetta

https://hel.fi/palaute

Lautakunnat ja johtokunnat: kokousajat ja yhteystiedot

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-

hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/

Päätökset

https://dev.hel.fi/paatokset/

OmaStadi-äänestys lokakuussa verkkosivulla https://omastadi.hel.fi

https://osallistu.helsinki/
https://kerrokantasi.hel.fi/
https://hel.fi/palaute
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/
https://dev.hel.fi/paatokset/
https://omastadi.hel.fi/


Asiakaskokemuskyselyyn 
vastaamalla voit vaikuttaa 
varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen 
kehittämiseen



Varhaiskasvatuksen asiakaskokemuskysely

• Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat 19.10.-8.11.2020 yhteisen asiakaskyselyn kaikille 

kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille. 

Asiakaskysely lähetettiin lähes 60 000 huoltajalle, joiden lapset ovat joko kunnallisessa tai yksityisessä 

varhaiskasvatuksessa. Vastauksia saatiin yhteensä 15 269, Helsingissä 10 456.

• Kyselyllä selvitettiin lasten ja huoltajien kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta sekä heidän 

toiveitaan kehittämiskohteista.

• Kyselyyn pystyi vastaamaan suomen, ruotsin, englannin, viron, venäjän, arabian ja somalin kielillä.

• Helsingissä parhaat keskiarvot vastauksissa saivat väittämät: minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja 

ystävällisesti, lapsellani on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa ja lapseni viihtyy hyvin 

varhaiskasvatuksessa- tai esiopetuspaikassa. Heikoimmat keskiarvot saivat väittämät: lapsellani on 

mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön, antamani palautteet, ideat ja toiveet on käsitelty sekä eri 

oppimisympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti varhaiskasvatuspaikan lisäksi.

• Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

• Yleisarvosanaksi asteikolla 1-5 Helsingissä tuli 4,4

Lisätietoja

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Henkilostolle+kiitosta+paakaupunkiseudun+varhaiskasvatuksen+ja+esiopetuksen+asiakaskyselyssa


Perusopetuksen asiakaskokemuskysely

• Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 3.-23.2.2020. Kyselyyn pystyi vastaamaan 

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

• Kyselyn kohderyhminä olivat ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokkien oppilaat 

sekä heidän huoltajansa. Kyselyyn vastasi lähes 11 000 oppilasta ja 5 500 huoltajaa.

• Teemoina oppimisympäristöt, opiskelu ja sen tuki, kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan 

hyvinvointi.

• Vastausten mukaan vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö 

sekä opettajat ja opettajuus.

• Kehittämiskohteiksi kyselyn perusteella nousivat oppilaiden osallisuus ja sen näkyväksi 

tekeminen, kuuluvuuden tunne sekä työrauha.

• Saatujen vastausten perusteella kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla: keskiarvot 

tyytyväisyydessä kouluun ja opetukseen kokonaisuudessaan ovat oppilaiden osalta 5,7/7 

ja huoltajien 5,8/7.

• Lisätietoja

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/helsingin-peruskoulujen-asiakastyytyvaisyys-hyva?&pd=v


Tilojen varaaminen 
asukaskäyttöön



Tilojen varaaminen

Kuntalaiset voivat varata koulujen tiloja omaan käyttöön

• Arkisin klo17-21 ja viikonloppuisin klo 9-21

• Lähes kaikilla kouluilla, yleensä liikunta- ja ruokasalit, osa luokka-, 

taito- ja taideaineiden tiloista

• Varata voivat seurat, järjestöt, yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt

• Vaatii rekisteröitymisen ja yksityishenkilöiden osalta 

tunnistautumisen Töysänkadulla

• Päiväkotien ja leikkipuistojen asukaskäyttöä voi kysyä suoraan 

toimipisteistä

Opetustilat yleensä 

Ohjeet ja yhteystiedot

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-

koulutuksen-

toimiala/fi/palvelut/tilojen-

varaaminen/koulutilojen-kaytto

Varaukset

https://tilat.edu.hel.fi/

Liikuntatilat 

Ohjeet:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri

-ja-vapaa-

aika/liikunta/liikuntatilojen-

varaaminen/

Vuorojen hakeminen

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/liiku

ntatilavaraus

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/tilojen-varaaminen/koulutilojen-kaytto
https://tilat.edu.hel.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/liikuntatilavaraus


Kiitos osallistumisesta!
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

Raila Tiainen-Ala-Maunus

raila.tiainen-ala-maunus@hel.fi p. 09-310 41222

Perusopetuksen aluepäällikkö

Ulla-Maija Vähäsarja

ulla-maija.vahasarja@hel.fi p. 09-310 71764

Linkki palautekyselyyn: https://bit.ly/asukasilta2021

Tilaisuuden esitys ja linkki tallenteeseen: www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-

toimiala/palveluverkkosuunnittelu/asukastilaisuudet/asukastilaisuudet

2021Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

mailto:raila.tiainen-ala-maunus@hel.fi
mailto:Ulla-maija.vahasarja@hel.fi
https://bit.ly/asukasilta2021
http://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/palveluverkkosuunnittelu/asukastilaisuudet/asukastilaisuudet


Kysy ja 
keskustele!
Lähetä kysymyksesi videokuvan 

alta löytyvälle chat-palstalle.

Kun kaikki kysymykset on käyty 

läpi, jäämme odottamaan 

mahdollisia uusia kysymyksiä 

hetkeksi. Tarvittaessa päätämme 

tilaisuuden etuajassa.


