
Ukrainan tilanteen vaikutukset 
Helsingin kaupungin 
kasvatukseen ja koulutukseen

Kuntaliiton webinaari

13.5.2022 

Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija



Asiakasmäärät kaupungin järjestämissä 
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Palveluissa yhteensä henkilöä

Varhaiskasvatukseen hakeneet 25

Varhaiskasvatuspaikan saaneet 6

Esiopetukseen hakeneet 11

Esiopetuspaikan saaneet 9

Perusopetuksen valmistava opetus, suomenkielinen 148

Perusopetuksen valmistava opetus, ruotsinkielinen 7

Suomenkielinen aikuislukio 17

Ruotsinkielinen lukiokoulutus < 5

Ammatilliseen orientaatioon osallistuneet 0

Ammatilliseen tutkintoon johtavaan koulutukseen tulleet opiskelijat 0

Ammatilliseen tutkintoon johtamattomaan koulutukseen tulleet opiskelijat 0

Työväenopiston suomen kielen kursseille tulleet opiskelijat 196

Työväenopiston muille kursseille tulleet opiskelijat < 5

Arbiksen ruotsin kielen kursseille tulleet opiskelijat 7

Arbiksen muille kursseille tulleet opiskelijat < 5

Kaikki yhteensä 429



Varhaiskasvatus

• Tilanne tällä hetkellä rauhallinen, varhaiskasvatukseen hakenut 

suhteellisen vähän lapsia.

• Leikkipuistotoimintaa ja avointa varhaiskasvatusta tarjotaan, niille joilla 

ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen tai eivät siihen hae.
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Perusopetus

• Valmistavan opetuksen oppilasmäärät kasvavat viikoittain, ryhmiä lisätty 

ja ne jatkavat toimintaansa syksyllä 2022.

• Monikielinen ohjausta on hyödynnetty oppilaiden ja perheiden 

vastaanottamisessa.

• Terveystarkastukset tärkeitä: maassaolon tarkoitus määrittää 

terveystarkastuksen tekevän.



Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa 
sivistystyö
• Stadin ammatti- ja aikuisopiston hakutoimistoon perustettu 

UkrainaTeam tekemään keskitettyä palveluohjausta peruskoulun 

jälkeiseen koulutukseen.

• S2-opetuksen kysyntä on ollut suurta. Helsingin suomenkieliseen 

työväenopistoon perustettu kahdeksan S2-kurssia.

• Alle 18-vuotiaat on ohjattu aikuislukioon, jossa tarjolla S2-, englannin 

sekä ohjauksen kursseja.

• Opetuksen lisäksi järjestetään SPR:n koordinoimana ryhmämuotoista 

kotoutumista edistävää toimintaa nuorille ja aikuisille.

• Työväenopiston S2-kurssilaisille tarvekartoitukset toukokuun aikana 

 mahdollisuus jatkaa kesäkuussa aikuislukion kursseilla ja kesä-

heinäkuussa Stadin AO:n työllistymistä edistävissä koulutuksissa.
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Yhteenvetoa

• Palveluiden kysyntään on pystytty reagoimaan nopeasti ja palveluita on 

tarjolla myös kesäksi. Syksyyn varautuminen on käynnissä.

• Henkilöstölle on saatu nopeasti järjestettyä Traumatietoinen työote-

koulutusta (koulutukset edelleen käynnissä).

• Ennakointi on hankalaa ja sitä haastaa tilannetiedon epätäsmällisyys, 

henkilöstön saatavuus ja tilojen riittävyys.

• Palveluista viestimistä suoraan kohderyhmälle haastaa se, että 

Ukrainasta tulevat ovat majoittuneet vastaanottokeskusten lisäksi 

sankoin joukoin myös kotimajoitukseen.

• Ohjautumista ja palveluihin hakeutumista tapahtuu ns. epävirallisia 

reittejä.
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Kiitos!


