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Helsinki on maailman 
yhdenvertaisin paikka 
oppia

• Helsingissä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla 

on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia, 

kehittää osaamistaan ja saavuttaa 

potentiaalinsa

• Keskeistä palveluiden laatu ja saatavuus

• Helsinki on kasvatuksen ja koulutuksen 

edelläkävijä Suomessa ja globaalisti



Keskeiset ilmiöt ja 
nostot  
kaupunkistrategiaan
2021-2025



Kestävä 

kasvatus ja 

koulutus

Oppijoiden

hyvinvoinnin 

vahvistaminen

Eriarvoistumisen 

vähentäminen

Kaikille 

yhdenvertainen 

oikeus oppia

Kasvatuksen ja 

koulutuksen   

nostoja 

strategiakaudelle 

2021-2025

Henkilöstön 

hyvinvoinnin, 

saatavuuden  ja 

osaamisen 

turvaaminen

Digitalisaation 

hyödyntäminen



Kaikille yhdenvertainen 
oikeus oppia



Kaikille yhdenvertainen 
oikeus oppia
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• Sujuva ja yhtenäinen opinpolku 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

• Yksilölliset opinpolut

• Koronasta aiheutuneen oppmisvajeen korjaaminen

• Laadukkaat palvelut lähellä oppijaa

• Oppiminen työuran eri vaiheissa 

• Oppivelvollisuuden laajentuminen

• Kaksivuotinen esiopetus

• Opetuksen arviointi ja tietoperustaisuus  



Eriarvoistumisen 
vähentäminen
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Eriarvoistumisen 
vähentäminen
• Oppimiserojen kaventaminen, koronan aiheuttama 

oppimisvaje ja heikentynyt hyvinvointi kasaantui 

ennestään heikossa asemassa oleville oppijoille

• Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

• Myönteinen erityiskohtelu (pd -rahoitus)

• Alueellisen yhteistyön vahvistaminen sekä 

alueellisten erojen kaventaminen 

• Nuorten työllistyminen edistäminen



Oppijoiden
hyvinvoinnin 
vahvistaminen



Oppijoiden hyvinvoinnin 
vahvistaminen
• Oppijoille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

• Yhteisöllisyydellä hyvinvointia

• Systemaattinen toimintatapa kiusaamisen 

ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen, KVO13, keskeistä 

esim. tunne- ja vuorovaikutustaidot, ryhmäyttäminen

• Koulun ja kodin yhteistyö, perheiden hyvinvointi

• Liikkuminen ja kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä

• Tiivis yhteistyö muiden toimialojen kanssa

• Harrastamisen malli Helsingissä: jokaisessa koulussa 

tarjolla koulupäivän jälkeen harrastustoimintaa



Kestävä kasvatus ja 
koulutus



Kestävä kasvatus ja 
koulutus
• Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa 

kestävän tulevaisuuden pedagogiikka, jolla 

lisätään oppijoiden osaamista, tietoisuutta ja 

ympäristövastuullista ajattelua. 

• Kestävä tulevaisuus jokaisen oppimisyhteisön 

yhteinen tehtävä. 

• Teemoina ilmastonmuutos, ekologinen kestävyys 

ja vastuullinen kulutus sekä sosiaaliset ja 

kulttuuriset ulottuvuudet kuten tasa-arvo ja 

ihmisoikeudet. 



Keskeiset ratkaistavat 
haasteet



Keskeiset ratkaistavat 
haasteet:

• Yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia

• Oppimisvaje 

• Oppijoiden hyvinvoinnin vähentyminen

• Oppijoiden polarisaatio

• Alueellinen eriarvoistuminen

• Henkilöstöpula varhaiskasvatus, 

erityisluokanopettajat, koulupsykologit  

• Turvalliset ja terveelliset tilat



Maailman yhdenvertaisin 
paikka oppia


