
Helvary

Lapsen eheä opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen 

– esittelyssä uudet palveluverkkosuunnittelun periaatteet 



Ohjelma:

17.30–18.00 Kahvitarjoilu

18.00–18.20 Lapsen eheä opinpolku varhaiskasvatuksesta

perusopetukseen - periaatteiden esittely, 

toimialajohtaja Liisa Pohjolainen

18.20–18.25 Vanhemman näkökulma, 

Helvaryn johtokunnan puheenjohtaja, Sanna Valtonen

18.25–18.45 Nuorten paneeli – Mitä ovat yhdenvertaiset palvelut?

18.45–19.20 Pienryhmäkeskustelut 

– Mitä periaatteet tarkoittavat perheen näkökulmasta?

19.20–19.30 Koonti ja loppukeskustelu

19.30 Tilaisuus päättyy
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Lapsen eheä opinpolku 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen 
– esittelyssä uudet 
palveluverkkosuunnittelun periaatteet 

Liisa Pohjolainen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Mitä nyt tehdään? 
• valmistellaan ne periaatteet, joiden mukaan varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen palveluverkkoa suunnitellaan ja toteutetaan Helsingissä

• tarkoitus on, että kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyy 

periaatteet 11.2.2020

Mitä nyt ei tehdä?
• ei siirretä tällä hetkellä päiväkodeissa tai kouluissa olevien lasten 

varhaiskasvatus- tai koulupaikkaa

• ei supisteta tarjontaa kuten esimerkiksi kielten opetusta

• ei lakkauteta kouluja tai päiväkoteja periaatteiden perusteella

• ei ryhdytä kuljettamaan lapsia busseilla kauaksi kotoaan

• ei profiloida lapsia mitenkään
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Mitä palveluverkolla tarkoitetaan?

Kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

palveluverkko muodostuu kaupunkilaisten saamista

lakisääteisistä ja muista palveluista, joita kaupunki on 

päättänyt järjestää.

Yksityisten toimijoiden järjestämä varhaiskasvatus ja 

perusopetus täydentävät kaupungin palveluverkkoa.

Kyse on nyt palveluverkkosuunnittelusta, ei palveluverkosta.
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Palveluverkkosuunnittelu ja tilaverkon hallinta



Miksi periaatteet uudistetaan?
Varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa on omat alueensa.  

• vaikeuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteuttamista

• vaikeuttaa lapsimäärien ennakointia

• aiheuttaa epäselvyyttä, mistä päiväkodista lapsi siirtyy mihinkin 

esiopetuspaikkaan ja myöhemmin kouluun

Alueellisen tasa-arvon toteutumiselle ei ole määritelty tavoitteita.
• palvelut jakautuvat epätasaisesti kaupungissa.

Lapset jakautuvat epätasaisesti eri yksiköihin ja tilojen yhteiskäytössä on 

kehitettävää. Yksi koulu ja yksi oppilaaksiottoalue –periaate ei jousta.

Yhteinen tietopohja ja tietojärjestelmä puuttuvat.

23.1.2020 Etunimi Sukunimi 7



Tavoitteena on
• varmistaa lapselle ehyt ja yhtenäinen opinpolku sekä vähentää 

opinpolun aikaisia siirtymiä 
• opinpolun ennustettavuus paranee

• toteuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate
• selkeämpi käsitys lapsen opinpolusta 

(varhaiskasvatus – esiopetus – perusopetus)

• yhtenäistää palvelutarjontaa eri alueilla kaupungissa ja lisätä 

lasten tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista

• hillitä eriarvoistumiskehitystä kaupungissa. 



Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
alueiden yhtenäistäminen (esitys)
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Varhaiskasvatuksen 

ja perusopetuksen 

alueet muodostuvat 

seitsemästä suur-

piiristä.  

Peruspiireissä 

toteutetaan 

varhaiskasvatuksen 

ja perusopetuksen 

lähipalveluita.



Periaate 1. 
Lähipalveluperiaate takaa yhtenäisen opinpolun 
ja selkiyttää sitä. 
• perus- ja suurpiirit pitävät sisällään joustavan lähipalveluverkoston, 

jossa toteutetaan lähipalveluperiaatetta ja tuetaan lapsen ehyttä kasvun ja 
opinpolkua.

• varhaiskasvatuspaikka pyritään osoittamaan pääsääntöisesti suurpiirin 
sisältä 

• oikeus hakea varhaiskasvatuspaikkaa haluamastaan päiväkodista säilyy
• sisarusperiaatetta noudatetaan mahdollisuuksien mukaan

• jos alueen päiväkodit ovat täynnä, varhaiskasvatuspaikka osoitetaan 
kaupungin asiakasohjauksessa määritellyllä tavalla 



Havainnekuva aluejaosta
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Peruspiirin raja

Suurpiirin raja



Lähikouluperiaate säilyy

• Kaupunki osoittaa oppilaalle koulupaikan ns. lähikoulusta. 

• Lähikouluja määriteltäessä kaupunki ohjaa oppilaat niin koulujen kuin 

oppilaidenkin kannalta tarkoituksenmukaisiin kouluihin. 

• Luontevia kokonaisuuksia ovat yleensä asutusalueet, mutta tilanteen 

mukaan myös liikenneyhteydet. Oppilaiden ohjaaminen voi perustua myös 

oppilasmäärien tasaamiseen koulujen kesken.

• Oikeus hakeutua ns. toissijaiseen kouluun säilyy.
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Oppilaaksiottoalueet ja -kriteerit

Oppilaaksiottoalueet ja oppilaaksioton kriteerit valmistellaan kevään 

aikana palveluverkkosuunnittelun periaatteiden hyväksymisen jälkeen. 

Tähän työhön osallistetaan vanhemmat alueellisissa tilaisuuksissa.

• Lain mukaan kaupunki voi päättää oppilasaluejaosta. 

• Perusopetuksen lähikoulu pyritään osoittamaan pääsääntöisesti 

peruspiirin sisältä tai sen välittömässä läheisyydessä olevasta koulusta. 

• Jos lapsella on erityistarpeita, lähikoulupaikka voidaan osoittaa 

alueellisena tai kaupunkitasoisena palveluna järjestettävästä koulusta.



Periaate 2. 
Aluejaon yhtenäistäminen

• Nykyisistä viidestä perusopetuksen ja 10 varhaiskasvatuksen alueesta 

luovutaan.

• Kaupungissa otetaan käyttöön seitsemän varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen yhteistä aluetta, jotka muodostuvat suurpiireistä 

(Östersundom ja itäinen suurpiiri muodostavat yhden alueen)

• Suurpiirien sisällä järjestetään tasavertaisesti alueellisia varhaiskasvatus-

ja perusopetuspalveluja ja lähipalveluja.

• Perheiden saamat lähipalvelut ja alueelliset palvelut määritellään.



Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
alueiden yhtenäistäminen (esitys)
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Varhaiskasvatuksen 

ja perusopetuksen 

alueet muodostuvat 

seitsemästä suur-

piiristä.  

Peruspiireissä 

toteutetaan 

varhaiskasvatuksen 

ja perusopetuksen 

lähipalveluita.



Periaate 3. 
Alueiden palvelutarjontaa yhtenäistetään

Tavoitteena on yhtenäistää kaupungin eri alueilla olevaa varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarjontaa. 

• asuinpaikasta riippumatta lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet eri 
palveluihin

• palvelut ovat lähempänä lasta (esimerkiksi oman äidinkielen opetus)

Kielten opetuksen ja painotetun opetuksen järjestäminen kaikissa 
suurpiireissä on esimerkki konkreettisesta toimenpiteestä kehittää eri 
alueiden välistä yhtenäisyyttä ja vaikuttaa eriytymiskehitykseen.

Palvelutarjonnan yhtenäistäminen on pitkäkestoinen, useamman vuoden 
työ.



Periaate 4. 
Palveluverkkosuunnittelua ohjaavat toimi-
paikkojen koot

Kun johonkin palveluverkon osaan kohdistuu toimenpiteitä, tulee 
palveluverkkoa tarkastella yhtä yksikköä laajemmin ja tavoitella suurempia, 
toiminnaltaan monipuolisempia yksikköjä.

Ehdotus uudisrakennusten tavoitekooksi:

• Päiväkoti 210 paikkaisena päiväkotina
• Esiopetusryhmä 21+21 paikkaisena
• Päiväkoti (ml. esiopetus) ja vuosiluokkien 1-2 -koulu 310 lapsen monitoimitalona
• 1-6 vuosiluokkien koulu 510 oppilaan kouluna
• e-6 vuosiluokkien koulu 585 kouluna
• 1-9 vuosiluokkien koulut 900 oppilaan kouluna
• e-9 vuosiluokkien koulu 975 oppilaan kouluna



Periaatteet käytäntöön aikaisintaan 
syksyllä 2021

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta 11.2.2020 päättää

• palveluverkkosuunnittelun periaatteista

• varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen alueiden 

yhtenäistämisestä
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Lautakunnan päätöksen jälkeen 
kevään aikana 

• valmistellaan suomenkielisen jaoston päätettäväksi oppilaaksiottoalueet ja 

lähipalveluihin ohjaamisen periaatteet kuten oppilaaksioton kriteerit
• päiväkodin johtajat ja rehtorit pohtivat omaa aluettaan

• järjestetään alueelliset tilaisuudet vanhemmille maalis-huhtikuussa

• tavoitteena viedä päätösesitys suomenkieliseen jaostoon touko-

kesäkuussa

• määritellään päätöksentekoa varten ne palvelut, jotka kaupunkilainen saa  
 oman peruspiirinsä sisältä

 omalta suurpiirin alueeltaan

 kaupunkitasoisena erityispalveluna



Nuorten paneeli 
– Mitä ovat yhdenvertaiset 
palvelut?

Milja Vertola, Suutarinkylän peruskoulu
Vilma Forsström, Aurinkolahden peruskoulu
Hilkka Räikkönen, Meilahden yläaste
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Vanhemman näkökulma

Sanna Valtonen
Helvaryn puheenjohtaja
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Pienryhmäkeskustelut
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Pienryhmäkeskustelujen teemat 
uudistuviin palveluverkko-
suunnittelun periaatteisiin liittyen
Jakaannutaan ryhmiin, jossa jatketaan keskustelua seuraavista teemoista:

• Kaupunkilaisten tasavertaiset mahdollisuudet

• Lähipalveluperiaatteen toteutuminen varhaiskasvatuksessa

• Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen 

alueiden yhtenäistäminen

• Joustava aluejako esi- ja perusopetuksessa

• Uudisrakennusten tavoitekoot

Loppukoonti alkaa klo 19.20
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Mitä tilaisuuden jälkeen?

• Näkemyksiä hyödynnetään asian valmistelussa.

• Laaditaan tiivis koonti, joka viedään kasvatuksen ja koulutuksen

lautakunnalle tiedoksi.

• Koonti lähetetään tilaisuuden osallistujille.

• Kaupunkilaisilta tulleisiin kysymyksiin  palveluverkkosuunnittelun 

periaatteista vastataan kootusti piahkoin hel.fi -sivustolle perustettavalle 

sivulle usein kysytyt kysymykset ja vastukset. 

• Järjestetään alueelliset tilaisuudet maalis-huhtikuussa.
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Kiitos! 
Helvary


