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Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Diarra, Fatim
Harms-Aalto, Martina
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Malin, Petra
Mohamed, Abdirahim saapui klo 16.35, poissa 14-17§
Niskanen, Dani
Saxberg, Mirita

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Harju-Kukkula, Tiina hallintojohtajan sijainen
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Eranka, Essi viestintäpäällikkö
Aalto-Setälä, Merja lakimies
Palve-Kaunisto Leena, asiantuntija

saapui klo 17.34, poistui klo 18.05, 
läsnä ennen iltapäivätoimintaa kos-
kevien asioiden käsittelyä

Vuontisjärvi, Tero asiantuntija
saapui klo 16.30, poistui klo 17.17, 
läsnä 18 ja 19 §:n käsittelyssä
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Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
14-62 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
14-37 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
38-49 §, 60-62 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
50-52 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
53-58 §

Niclas Grönholm Ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
59 §

Pöytäkirjanpitäjä

Merja Aalto-Setälä lakimies
14-62 §
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§ Asia

14 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

15 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

16 Asia/3 Ilmoitusasiat

17 Asia/4 Helsingin hallinto-oikeuden päätös

18 Asia/5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 1.6. - 31.12.2017

19 Asia/6 Kasvatus-ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2018 ja talous-
suunnitelmaehdotus 2018-2020

20 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Matti Enrothin ym. talousarvioaloitteesta terveydelle vaarallis-
ten koulujen korjaamiseksi

21 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteeseen määrärahan lisää-
misestä varhaiskasvatukseen

22 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Hakasen ym. opetustoimen resurssien lisäämistä koskevasta 
talousarvioaloitteesta

23 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta päivähoidon laadun varmis-
tamiseksi

24 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteeseen nuorten kesätyö-
paikkojen lisäämisestä

25 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloitteesta päiväkotien ja koulujen 
sisäilma- ja peruskorjausten kiirehtimiseksi

26 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sanna Vesikansan ym. harjoittelupaikkoja koskevasta valtuus-
toaloitteesta

27 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vuorjoen ym. koulunkäyntiavustajien palkkaamista koskevasta talous-
arvioaloitteesta
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28 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoil-
le

29 Asia/16 Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avus-
tuksiin, toimivallan siirtäminen hallintojohtajalle

30 Asia/17 Kannettavien tietokoneiden latausvaunujen hankinta puitejärjestelynä 
lv. 2017-2020

31 Asia/18 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnalle päiväkoti Linnunlaulun sisäilmakorjauksia koskevasta hanke-
suunnitelmasta

32 Asia/19 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnalle Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan koulurakennuksen hankesuunni-
telmasta

33 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnalle Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauksen ja tiivistyskor-
jauksien hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta

34 Asia/21 Huoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen osoitteessa Neulapadon-
tie 6

35 Asia/22 Oikaisuvaatimus päiväkodinjohtajan viran täyttämisestä

36 Asia/23 Oikaisuvaatimus koskien välinehuoltoalan perustutkinnon (koulutusko-
keilu) määräaikaista tuntiopettajan virkasuhdetta

37 Asia/24 Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)

38 Asia/25 Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)

39 Asia/26 Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

40 Asia/27 Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

41 Asia/28 Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

42 Asia/29 Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

43 Asia/30 Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

44 Asia/31 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

45 Asia/32 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

46 Asia/33 Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

47 Asia/34 Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus
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48 Asia/35 Päiväkoti Ebeneserin toiminnan käynnistäminen

49 Asia/36 Päiväkoti Lapinmäen korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvi-
tyksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta

50 Asia/37 Perusopetuksen aluepäällikön viran täyttäminen

51 Asia/38 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

52 Asia/39 Oikaisuvaatimus luokanopettajan ottamisesta määräajaksi

53 Asia/40 Ammatillisen koulutuksen päällikön viran täyttäminen

54 Asia/41 Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta

55 Asia/42 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

56 Asia/43 Oikaisuvaatimus koskien logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin viran 
täyttämättä jättämistä

57 Asia/44 Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuhteen 
täyttämistä

58 Asia/45 Oikaisuvaatimus koskien yhteisten aineiden (matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen) lehtorin virkaa

59 Asia/46 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

60 Asia/47 Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

61 Asia/48 Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

62 Asia/49 Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus
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§ 14
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Niskanen ja Malin 
sekä varatarkastajiksi jäsenet Saxberg ja Jalovaara.

Käsittely

Toiseksi varatarkastajaksi valittiin jäsen Jalovaara, kun esittelijän eh-
dottama toinen varatarkastaja ei ollut vielä paikalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Dani Niska-
sen ja Petra Malinin sekä varatarkastajiksi jäsenet Mirita Saxbergin ja 
Abdirahim Mohamedin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 15
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 14.-27.8.2017 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

16.8.2017 § 59 Opetushenkilöstön verkkopedagoginen koulutus puite-
järjestelynä optiokaudella 1.9.2017 - 31.8.2019

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja

16.8.2017 § 15 Skidit liikkuu ry:lle maksettavan avustuksen ennakko 
perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuo-
delle 2017-2018

Päätöksenteko/viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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§ 16
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 17.5.2017 (§ 243) merkitä tiedoksi Kotikau-
punkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportin 2017.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi kuusi toivomuspontta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 19.6.2017 (§ 106) kokoon-
tua syyskaudella 2017 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuiten-
kin aikaisintaan klo 17.00 alkaen. Samalla konsernijaosto päätti, kon-
sernijaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkas-
tamisen jälkeen.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 26.6.2017 (§ 3) kokoontua 
syyskaudella 2017 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin 
aikaisintaan klo 17.00 alkaen. Samalla elinkeinojaosto päätti, elinkeino-
jaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastami-
sen jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 4 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 17
Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2017-006364 T 03 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallin-
to-oikeuden 23.5.2017 antaman päätöksen 17/0386/2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta hylkäsi 13.12.2016 (§ 327) ********** oikaisuvaati-
muksen, joka koski Puistopolun ja Vuoniityn koulujen musiikkipainote-
tun opetuksen ratkaisuja.

Helsingin hallinto-oikeus ei tutkinut opetuslautakunnan päätöksestä 
tehtyä kunnallisvalitusta

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös 23.5.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 18
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 1.6. - 31.12.2017

HEL 2017-008783 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

1. hyväksyä päätöksen liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tulosbudjetin 1.6. – 31.12.2017. 

2. oikeuttaa toimialajohtajan tarkistamaan tulosbudjetin määrärahat 
kaupunginvaltuuston hyväksymän välitilinpäätöksen 30.5.2017 mukai-
siksi. 

3. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien 
kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja hei-
dän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja 
antaa vastuuhenkilöille talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.

4. että jos käyttötalouden tai investointien kokonaismääräraha ei en-
nusteiden mukaan riitä sopeuttamistoimista huolimatta, toimialajohtajan 
tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi riittävän ajoissa perusteltu 
esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta.

5. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n nojalla yhteisö-
jen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

- Iltapäivätoiminnan avustukset 6 665 000 euroa
- HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
- Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 2 000 eu-
roa
- Etsivä nuorisotyön tukeminen 500 000 euroa
- Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 500 000 euroa.
- Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa 
- Varhaiskasvatuksen järjestöavustukset 85 000 euroa.

Euromäärät ovat kalenterivuoden 2017 avustusten enimmäismääriä

6. oikeuttaa hallintojohtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johta-
jan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsin-
gin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei kilpailutettujen 
ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa 
määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palve-
lujen sisältö ja laatu.
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7. oikeuttaa Stadin ammattiopiston rehtorin tekemään oppilaitoksen 
käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliike-
laitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hallintojoh-
tajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonaissopi-
mukseen.

8. oikeuttaa tilapalvelupäällikön hyväksymään vuoden 2017 tulosbud-
jettiin varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmi-
tun määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- 
ja vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

9. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2017 tulosbudjettiin va-
rattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopal-
veluja koskevan palvelusopimuksen vuodeksi 2017 kaupungin talous-
hallintopalvelujen (Talpa) kanssa.

Käsittely

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 TB 2017_KASKO
2 valtuusto 210617 organisaatiomuutoksen vaikutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2017 hyväksyä toimialaorganisaatioon 
siirtymisen aiheuttamat muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 
1.6. – 31.12.2017 liitteen 1 mukaisesti.  Tämän päätöksen pohjalta kau-
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punginhallitus päätti 26.6. päivittää vuoden 2017 talousarvion noudatta-
misohjeita seuraavasti:

- Lautakuntien ja johtokuntien tulee laatia tulosbudjetit uusille talousar-
viokohdille myönnetyille määrärahoille ajanjaksolle 1.6. – 31.12.2017.

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 varatut määrärahat ulkoisiin 
menoihin eivät muutu toimialamalliin siirryttäessä. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen tulosbudjetin loppusumma on yhtä suuri kuin toimintansa lo-
pettaneiden varhaiskasvatusviraston, opetusviraston, suomenkielisen 
työväenopiston ja ruotsinkielisen työväenopiston vuoden 2017 tulos-
budjetit yhteen laskettuna vähennettynä 1.1 - 31.5. käytetyillä määrära-
hoilla. Lisäksi määrärahoista on siirretty noin 1,1 miljoonaa euroa kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalle, jolle siirtyy samalla vastuu koulujen ja 
oppilaitosten liikuntatilojen ulkopuolisesta käytöstä. Siirretyllä määrära-
halla rahoitetaan ulkopuolisesta käytöstä syntyviä menoja, kuten val-
vontaa ja tilojen varaamista. Liikuntatilojen vuokrat ja niihin varatut 
määrärahat jäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulle.

Määrärahat on kohdennettu teknisesti uudelleen uuden organisaatiora-
kenteen mukaisesti. Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten budjetteja ei 
ole muutettu alkuvuonna päätetyistä. Muutokset koskevat lakkautettu-
jen virastojen hallintoa ja tukipalveluja, jotka on kaupunginvaltuuston 
tekemän linjauksen mukaisesti keskitetty toimialatasolle ja organisoitu 
kaikilla toimialoilla samoin periaattein. Myös avustuksiin ja korvauksiin 
varatut määrärahat on keskitetty osaksi hallinnon määrärahoja, elleivät 
ne yksiselitteisesti koske vain yhtä palvelukokonaisuutta.  

Tulosbudjetin tavoitteet on säilytetty varhaiskasvatus- ja opetuslauta-
kunnan sekä työväenopistojen johtokuntien hyväksymien tulosbudjet-
tien mukaisina eli niitä ei ole muutettu. 

Toimialan tulosbudjetin määrärahat ovat käytettävissä 1.6. – 31.1.2 
2017. Määrärahojen alkuvuoden käyttö on arvioitu alustavien välitilin-
päätöstietojen perusteella ja tarkistetaan kaupunginvaltuuston käsitel-
tyä välitilinpäätöksen. Tarkistus on tekninen, mistä syystä ei ole tarkoi-
tuksenmukaista tuoda tulosbudjettia enää uudelleen lautakunnan käsi-
teltäväksi. Esitykseen sisältyy siksi ehdotus, että lautakunta valtuuttaa 
toimialajohtajan tarkistamaan määrärahat välitilinpäätöksen mukaisiksi.

Tulosbudjetin A-osa on kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion 
mukainen, eikä lautakunta voi sitä muuttaa. B-osassa on esitetty tulos-
budjetin valmisteluperiaatteet ja C-osassa tulosbudjetti palvelukokonai-
suuksittain sekä hallinnon osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 TB 2017_KASKO
2 valtuusto 210617 organisaatiomuutoksen vaikutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Kasvatus-ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2018 ja ta-
loussuunnitelmaehdotus 2018-2020

HEL 2017-003540 T 02 02 00

Päätös

1) Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle päätök-
sen liitteenä olevan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja vuosien 
2018-2020 taloussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine peruste-
luineen, mutta huomauttaa, että talousarvioehdotuksen ja taloussuunni-
telmaehdotuksen jatkokäsittelyssä niihin on otettava riittävät resurssit 
kattamaan mm. seuraavat pormestarin strategiaehdotuksen mukaiset 
toimenpiteet strategian toteuttamisaikataulun mukaisesti, mikäli strate-
gia hyväksytään:

- sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittä-
vää käypää vuokraa
- organisaatiouudistuksen mahdollistama toimintojen tehostuminen 
hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nou-
sulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen li-
säystarpeesta
- Helsingissä säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus ja varhaiskas-
vatuksen henkilöstömitoitus nykyisellä tasolla
- myönteisen erityiskohtelun rahoitusta lisätään maltillisesti ja suunna-
taan lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja lukioon
- huolehditaan erityistä tukea tarvitsevien opeuksesta järjestämällä sai-
raalakoululle asianmukaiset tilat
- englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä 
kaksinkertaistetaan
- ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensim-
mäiseltä luokalta
- kiinan kielen opetusta laajennetaan
- Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodoste-
taan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus.

Lautakunta muistuttaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asia-
kasmäärä kasvaa kaupungin väestöä enemmän: kun budjetin laskenta-
perusteena käytettävä väestömäärä kasvaa 1,25 %, kaupungin var-
haiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuk-
sen asiakasmäärä kasva 2 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon, 
minkä pitäisi näkyä myös toimialan budjettiraamissa.
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Tuottavuustavoitteen mukaiset säästöt tulee lautakunnan mielestä teh-
dä ensisijaisesti hakemalla toimialamallin tuomia mahdollisuuksia tilo-
jen ja henkilöstöresurssien yhteiskäyttöön.

2) Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuo-
den 2018 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvioehdotuksen ja 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2018-2020 laatimisohjeet 1 kohdassa 
mainituin varauksin.

Lautakunta toteaa, että budjettiesityksen edellyttämät 32 miljoonan eu-
ron tuottavuus- ja säästötoimenpiteet vaarantavat merkittävällä tavalla 
koulutuksen nykyisen tason sekä lasten ja nuorten mahdollisuudet yh-
denvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.

Jos nämä säästötoimet toteutuvat, tokaluokkalaisten iltapäivätoimin-
taan pääsy vaarantuu, peruskoulun ja toisen asteen ryhmäkoot kasva-
vat ja toisen asteen koulutuksen kurssitarjonnasta ja opetuksesta karsi-
taan merkittävästi.

Lautakunta korostaa, että tilankäyttöä tehostetaan ensisijaisesti oman 
hallintokunnan sisäisellä tilojen yhteiskäytöllä ja yhteistyöllä muiden 
hallintokuntien kanssa, ei lähtökohtaisesti luopumalla suoraan päiväko-
tien ja koulujen tiloista.

Lautakunta esittää, että strategiassa ehdotettu ensimmäisen vieraan 
kielen aloittaminen jo 1. luokalta voisi vaihtoehtoisesti olla myös toinen 
kotimainen kieli.

Käsittely

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestöneuvottelukunta on lähet-
tänyt 28.8.2017 antamansa lausunnon talousarvioehdotuksesta jäsenil-
le , samoin kuin Helsingin varhaiskasvatus JHL ry 081. 

Esittely.

Keskustelu.

Puheenjohtaja Pakarinen teki seuraavan vastaehdotuksen:

"1) Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle esi-
tyslistan liitteenä olevan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja vuo-
sien 2018-2020 taloussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine pe-
rusteluineen, mutta huomauttaa, että talousarvioehdotuksen ja talous-
suunnitelmaehdotuksen jatkokäsittelyssä niihin on otettava riittävät re-
surssit kattamaan mm. seuraavat pormestarin strategiaehdotuksen mu-
kaiset toimenpiteet strategian toteuttamisaikataulun mukaisesti, mikäli 
strategia hyväksytään:
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- sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittä-
vää käypää vuokraa
- organisaatiouudistuksen mahdollistama toimintojen tehostuminen 
hyödynnetään siten, että kokonaistuottavuuden 0,5 % vuotuisella nou-
sulla katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen li-
säystarpeesta
- Helsingissä säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus ja varhaiskas-
vatuksen henkilöstömitoitus nykyisellä tasolla
- myönteisen erityiskohtelun rahoitusta lisätään maltillisesti ja suunna-
taan lisäksi ammatilliseen koulutukseen ja lukioon
- huolehditaan erityistä tukea tarvitsevien opeuksesta järjestämällä sai-
raalakoululle asianmukaiset tilat
- englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä 
kaksinkertaistetaan
- ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensim-
mäiseltä luokalta
- kiinan kielen opetusta laajennetaan
- Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodoste-
taan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus.

Lautakunta muistuttaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asia-
kasmäärä kasvaa kaupungin väestöä enemmän: kun budjetin laskenta-
perusteena käytettävä väestömäärä kasvaa 1,25 %, kaupungin var-
haiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuk-
sen asiakasmäärä kasva 2 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon, 
minkä pitäisi näkyä myös toimialan budjettiraamissa.

Tuottavuustavoitteen mukaiset säästöt tulee lautakunnan mielestä teh-
dä ensisijaisesti hakemalla toimialamallin tuomia mahdollisuuksia tilo-
jen ja henkilöstöresurssien yhteiskäyttöön.

2) Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuo-
den 2018 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvioehdotuksen ja 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2018-2020 laatimisohjeet 1 kohdassa 
mainituin varauksin."

Kannattaja jäsen Kari

Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtaja Pakarisen vastaehdotus.

Jäsen Kari teki seuraavan vastaehdotuksen lisättäväksi edellä hyväk-
sytyn puheenjohtaja Pakarisen vastaehdotuksen jälkeen: 

"Lautakunta toteaa, että budjettiesityksen edellyttämät 32 miljoonan eu-
ron tuottavuus- ja säästötoimenpiteet vaarantavat merkittävällä tavalla 
koulutuksen nykyisen tason sekä lasten ja nuorten mahdollisuudet yh-
denvertaisiin oppimismahdollisuuksiin."
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Kannattajat puheenjohtaja Pakarinen, jäsen Korkkula

Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Karin vastaehdotus.

Jäsen Korkkula teki seuraavan vastaehdotuksen lisättäväksi edellä hy-
väksytyn jäsen Karin vastaehdotuksen jälkeen:  

"Jos nämä säästötoimet toteutuvat, tokaluokkalaisten iltapäivätoimin-
taan pääsy vaarantuu, peruskoulun ja toisen asteen ryhmäkoot kasva-
vat ja toisen asteen koulutuksen kurssitarjonnasta ja opetuksesta karsi-
taan merkittävästi."

Kannattaja jäsen Malin

Jäsen Korkkula teki seuraavan vastaehdotuksen lisättäväksi päätöseh-
dotuksen loppuun: 

"Lautakunta korostaa, että tilankäyttöä tehostetaan ensisijaisesti oman 
hallintokunnan sisäisellä tilojen yhteiskäytöllä ja yhteistyöllä muiden 
hallintokuntien kanssa, ei lähtökohtaisesti luopumalla suoraan päiväko-
tien ja koulujen tiloista."

Kannattaja jäsen Malin

Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Korkkulan vastaehdotus.

Jäsen Harms-Aalto teki vastaehdotuksen lisättäväksi päätösehdotuk-
sen loppuun: 

"Lautakunta esittää, että strategiassa ehdotettu ensimmäisen vieraan 
kielen aloittaminen jo 1. luokalta voisi vaihtoehtoisesti olla myös toinen 
kotimainen kieli."

Kannattaja jäsen Saxberg

Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Harms-Aallon vastaehdotus.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Korkkulan vastaehdotus: "Jos nämä säästötoimet to-
teutuvat, tokaluokkalaisten iltapäivätoimintaan pääsy vaarantuu, perus-
koulun ja toisen asteen ryhmäkoot kasvavat ja toisen asteen koulutuk-
sen kurssitarjonnasta ja opetuksesta karsitaan merkittävästi."

Jaa-äänet: 5
jäsenet Apter, Harms-Aalto, Niskanen, Saxberg, puheenjohtaja Pakari-
nen
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Ei-äänet: 8
jäsenet Diarra, Jalovaara, Kari, Kivekäs, Kopra, Korkkula, Malin, Moha-
med

Hyväksyttiin jäsen Korkkulan vastaehdotus äänin 8-5.

Jäsen Malinin puheenvuoron johdosta esittelijä muutti liitteen 1 s. 13 
viimeisen kappaleen varhaiskasvatuksen tiloja koskevaa virkettä.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko TAE 2018 ver 7 final (muutettu 29.8.2017)
2 Tilankäyttöohjelma päiväkodit ym 2018.pdf
3 Tilankäyttöohjelma 2018 peruskoulut.pdf
4 Tilankäyttöohjelma 2018 lukiot .pdf
5 Tilankäyttöohjelma 2018_ammatilliset.pdf
6 Toimialan järjestöneuvottelukunnan lausunto
7 Helsingin varhaiskasvatus JHL ryn 081 lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle esityslis-
tan liitteenä olevan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja vuosien 
2018-2020 taloussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine peruste-
luineen. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuo-
den 2018 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvioehdotuksen ja 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2018-2020 laatimisohjeet

Esittelijän perustelut

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet

Yleistä
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Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2017 liitteenä olevat 
talousarvioehdotuksen 2018 ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitel-
maehdotuksen laatimisohjeet budjettiraameineen. 

Uutta kaupunkistrategiaa ei ole ollut käytettävissä talousarvioehdotusta 
laadittaessa. Lähtökohtana on laatimisohjeiden mukaisesti siksi käytet-
ty edellistä strategiaohjelmaa. Uusi kaupunkistrategia tulee vaikutta-
maan valtuuston hyväksymään talousarvioon ja huomioidaan vuoden 
vaihteessa lautakunnan käsiteltäväksi tuotavassa toimialan vuoden 
2018 tulosbudjetissa. 

Toimialan budjettiraami 2018

Käyttötalouden budjettiraamit ovat laatimisohjeiden kohdassa neljä (si-
vulta 17 alkaen). Toimialat eivät voi ylittää raameja laatiessaan vuoden 
2018 talousarvioehdotusta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käyttötaloudessa yksi val-
tuustoon nähden sitova bruttoraami. Bruttoraami tarkoittaa, että raami 
sitoo toimialaa ainoastaan menoraamin osalta. Menoraamia ei voi ylit-
tää, vaikka tulot ylittäisivät tuloraamin. Vastaavasti menoraamia ei tar-
vitse alittaa, vaikka tulot jäisivät alle raamin. Lisäksi toimialalle on an-
nettu raami irtaimen omaisuuden investointeihin eli käytännössä päivä-
kotien, koulujen ja oppilaitosten varustamiseen ja tietotekniikkahankin-
toihin. Kiinteistöjen rakentamis- ja perusparannusmäärärahat eivät ole 
toimialan budjetissa.

Kaupungin kokonaisraami on laskettu edellisen strategiaohjelman tuot-
tavuustavoitteen mukaisesti: kaupungin kokonaismenot ilman liikelai-
toksia ja rahastoja saavat kasvaa arvioidun kustannustason nousun 
(arvio + 0,7 %) ja kaupungin väestönkasvun (arvio + 1,25 %) verran vä-
hennettynä prosenttiyksikön ( 1 %) tuottavuustavoitteella. Näin laskien 
kokonaisraami voi kasvaa 0,95 %. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden raami vuodelle 
2018 on runsaat 1,1 miljardia euroa. Tämä on vajaat 10 miljoona euroa 
eli 0,9 % enemmän, kuin toimialan muodostaneiden neljän viraston yh-
teenlasketut määrärahat vuonna 2017. Tuloraami on 66 miljoonaa eu-
roa, mikä vastaa toimialan muodostaneiden neljän viraston yhteenlas-
kettuja tuloraameja vuonna 2017. 

Tuottavuustavoitteen mukainen kehyslisäys (+ 0,95 %) olisi toimialalle 
10,5 miljoonaa euroa eli noin 0,5 miljoonaa euroa annettua kehystä 
suurempi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärä kasvaa 
kaupungin väestöä enemmän: väestömäärä kasvaa 1,25 % ja kaupun-
gin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen koulu-
tuksen asiakasmäärä kasvaa 2 % verrattuna vuoden 2017 talousar-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 15 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

vioon. Jos tuottavuustavoitteessa huomioitaisiin väestön kasvun sijasta 
asiakasmäärän kasvu, olisi tuottavuustavoitteen sallima raamin lisäys 
toimialalle 17 miljoonaa euroa eli runsaat 7 miljoonaa euroa myönnet-
tyä kehystä enemmän.

   Muutos  
(1 000 eur) TA 2017 Raami 18 Euroa %
Tulot 65 981 66 000 19 0,0
Menot 1 099 670 1 109 625 9 955 0,9 %

Investointiosan eli irtaimen omaisuuden hankintojen vuoden 2018 raa-
mi on 23 756 000 euroa. Tämä on 121 000 euroa eli 0,5 % vähemmän, 
kuin toimialan muodostaneiden virastojen vuoden 2017 yhteenlasketut 
raamit.

   Muutos  
(1 000 eur) TA 2017 Raami 18 Euroa %
Menot 23 877 23 756 -121 -0,5 %

Toimialan strategiset painotukset 2018-2020

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden mukaisesti talousarvion pohja-
na ovat kaupungin strategiset lähtökohdat: tuottavuus, investointikatto 
ja eriarvoistumisen ehkäisy. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnan painopisteinä ovat tu-
levalla suunnittelukaudella

1. Koko kaupunki oppimisen ympäristönä

-  Oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten 
ja päiväkotien ulkopuolella. Koko kaupunki kasvattaa ja opettaa. 

-   Koko kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä (museot, kirjas-
tot, liikuntapaikat, kahvilat, yritykset, järjestöt/3.sektori, metsät, puistot, 
liikennevälineet).

-  Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten terveelliset ja turvalliset oppimi-
sympäristöt mahdollistavat monipuolisen, yhteisöllisen oppimisen. 

- Teknologia ja tietojärjestelmät mahdollistavat ajasta ja paikasta riippu-
mattoman oppimisen

2. Tasa-arvoinen kaikkien oppijoiden Helsinki
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- Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet taataan jokaiselle helsinkiläisel-
le.

- Eri toimijoiden alueellinen verkosto toimii aktiivisesti yhdessä asukkai-
den kanssa.

- Yksilölliset elinikäisen oppimisen polut rakentuvat yhteisöllisesti. Jo-
kainen oppija saavuttaa oman potentiaalinsa. 

3. Hyvinvoiva, oppiva ja sivistynyt helsinkiläinen

- Kasvatus ja koulutus edistävät kaupungin kilpailukykyä ja luovat elin-
voimaa ja sivistystä.

- Osallisuus, yhdessä tekeminen ja rakentava vuorovaikutus tuottavat 
yksilölle ja yhteisölle turvallisuutta ja hyvinvointia.

- Koko yhteisö on kasvun ja oppimisen voimavarana.

- Helsinki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.

Talousarvioesitykseen sisältyvät tavoitteet on johdettu kaupungin stra-
tegisista lähtökohdista ja edellä kuvatuista toimialan painopisteistä.

Palvelujen kysynnän ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulu-
tuksen asiakasmäärä kasvaa yhteensä runsaalla 1 700:lla eli 2,0  % 
vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Vieraskielisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien  lasten määrä kasvaa kaikissa palveluissa. 

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia suunnittelukaudella ovat 
-  ammatillisen koulutuksen reformi 1.1.2018 alkaen,
- valtakunnallinen SOTE-ratkaisu,
-  varhaiskasvatuksen ja opetuksen uusien opetussuunnitelmien vaiku-
tukset toimintaan
-  yhteiskunnan ja työelämän digitalisoituminen

Keskeiset muutokset verrattuna vuoden 2017 talousarvioon

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu asiakasmäärän kasvuun ja digitalisaatio-
ohjelman jatkamiseen

Talousarvioehdotuksen lähtökohtana ovat edellä kuvatut strategiset 
painotukset sekä lakisääteisten palvelujen turvaaminen. 

Ehdotuksessa on varauduttu asiakasmäärän kasvuun noin 1 700 lap-
sella ja nuorella eli 2  % vuoteen 2017 verrattuna. Talousarvioehdotuk-
sessa on myös varauduttu erityistä tukea tarvitsevien sekä maahan-
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muuttajataustaisten lasten ja nuorten määrän kasvuun. Asiakasmäärän 
kasvusta johtuviin henkilöstön palkkoihin sekä palvelujen ja tarvikkei-
den hankintaan on varattu kaikkiaan noin 17,6 miljoonaa euroa.

Investointimäärärahoista on varattu 10 miljoonaa toimialan digitalisaa-
tio-ohjelman jatkamiseen. Tämä on yhtä suuri varaus, kuin oli opetusvi-
raston vuoden 2017 talousarviossa. Vuodesta 2018 alkaen tällä on kui-
tenkin rahoitettava myös varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön di-
gitalisaatiohankinnat, joista merkittävin on varhaiskasvatuksen asiakas-
tietojärjestelmän uusiminen. Näin ollen digihankkeiden rahoitus kiristyy 
vuoteen 2017 verrattuna.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu tilakustannusten merkittävään kasvuun

Tilakustannuksien arvioidaan kasvavan noin 11,8 miljoonalla eurolla 
johtuen pääosin uusien tilojen vuokrista ja perusparannettavien tilojen 
vuokrien noususta. Lisäksi vuokrakustannuksia nostaa noin 2,5 miljoo-
nalla eurolla se, että kaupunginhallitus päätti alentaa toimialan (opetus-
viraston) tilavuokria vuosina 2016 ja 2017 runsaalla 2,5 miljoonalla eu-
rolla. Vastaavaa päätöstä ei ole tehty vuodelle 2018. Tämän alennuk-
sen poistuminen huomioiden tilakustannusten nousuun on varattu 14,3 
miljoonaa euroa. 

Edellä arvioitu vuokrien kasvu johtuu pääosin olemassa olevien tilojen 
perusparannuksista. Perusparannukset nostavat tilavuokria. Tilankäyt-
töohjelman mukaan suunnitelmakaudella 2018 - 2027 toimialan tilan-
käyttö tehostuu huomattavasti. Tilankäytön tehokkuuden toteutumista 
käsitellään tarkemmin talousarvioehdotuksen kohdassa Tilankäytön te-
hokkuuden toteutuminen. 

Talousarvioesitykseen on varattu yhteensä 0,7 miljoonaa euroa ulkoi-
sen rahoituksen hankkeisiin, joista on ollut päätös olemassa raamin an-
tamishetkellä. Toimiala on bruttobudjetissa: tulojen kasvu ei oikeuta 
ylittämään kaupunginhallituksen antamaa menoraamia.

Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu mm varhaiskasvatusmaksujen alenemi-
seen

Esityksessä ei ole varauduttu valtiovarainministeriön vuoden 2018 ta-
lousarvioesitykseen sisältyvään varhaiskasvatusmaksujen alenemi-
seen. Mikäli alennus toteutetaan hallituksen puoliväliriihen mukaisesti, 
toimialan tulot vähenevät arviolta 10 miljoonalla eurolla ja menot lisään-
tyvät arviolta 5 miljoonalla eurolla. Arviot ovat suuntaa-antavia, koska 
maksualennusten vaikutusta perheiden valintoihin on hyvin vaikea en-
nakoida.
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Talousarvioehdotuksessa ei myöskään ole varauduttu seuraaviin me-
noeriin:

- Suomenkielisen perusopetuksen monikielisen ohjaajamallin jatkumi-
nen (kaupunginhallituksen erillisrahoituksella palkattu neljä ohjaajaa, 
vuosikustannus 0,2 miljoonaa euroa)

- Osaamiskeskus-toiminnan jatkuminen (toiminta on rahoitettu vuoteen 
2017 asti  kaupunginhallituksen erillisrahoituksella, vuosikustannus 3 
miljoonaa euroa)

Talousarvioraamissa pysyminen edellyttää tuottavuus- ja sopeuttamistoimenpiteitä

Talousarvioraamin kasvu kattaa käytännössä ainoastaan hintatason 
nousun. Kuten edellä on todettu, asiakasmäärän kasvun rahoittami-
seen on varattu talousarvioehdotuksessa 17,6 miljoonaa euroa ja tila-
kustannusten kasvuun 14,3 miljoonaa euroa eli yhteensä 32 miljoonaa 
euroa. Koska raamin sallima menojen kasvu riittää kattamaan ainoas-
taan hintatason nousun, nämä asiakasmäärän ja tilakustannusten kas-
vusta johtuvat lisämenot on rahoitettava tuottavuus- ja säästötoimenpi-
teillä, eli vähentämällä palvelujen järjestämisen kustannuksia. 

Tuottavuus- ja säästötoimenpiteiden kohdentamisen lähtökohtana on 
ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Eri palvelujen kokonaisme-
noihin suhteutettuna tuottavuus- ja säästötoimenpiteet ovat pienimmät 
varhaiskasvatuksessa ja suurimmat toisen asteen koulutuksessa.

Keskeiset resurssilisäykset ja tuottavuus- ja sopeuttamistoimet on esi-
tetty palvelukokonaisuuksittain talousarvioehdotuksen B-osassa. Uusi 
syksyllä valmistuva kaupunkistrategia tulee vaikuttamaan valtuuston 
hyväksymään talousarvioon. Tästä johtuen tuottavuus- ja sopeuttamis-
toimet täsmentyvät tulosbudjetissa, jonka lautakunta käsittelee joulu-
kuussa 2017.

Esityksen terveysvaikutukset

Toimintatapoja uudistamalla ja oppimisympäristöjä kehittämällä pyri-
tään turvaamaan se, että talousarvioraamin edellyttämä tuottavuuden 
parantaminen ei vähennä yksittäisen lapsen tai nuoren saamaa palve-
lua. Erityisesti pyritään turvaamaan eniten tukea tarvitsevien lasten ja 
nuorten oppimisen ja kasvun edellytykset. Esitys turvaa kaupungin va-
kinaisen henkilökunnan aseman.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Talousarvion laatimisohjeiden liitteenä on talousarvion perustelutekstin 
rakenteen malli, jonka mukaisesti toimialalautakunnan tulee perustella 
talousarvioehdotuksensa. Liitteenä oleva talousarvioehdotus muodos-
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tuu A-, B- ja C-osista. A-osa on laatimisohjeiden mukainen ehdotus 
kaupungin talousarviokirjassa esitettäväksi kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan perusteluiksi. B-osassa on esitetty talousarvioehdotus eritelty-
nä palvelukokonaisuuksiin ja hallintoon ja tukipalveluihin. B-osan sisäl-
tö ei tule osaksi kaupungin talousarviota. C-osassa on esitetty toimialan 
vastuulla olevat irtaimen omaisuuden määrärahat, joilla rahoitetaan päi-
väkotien, koulujen ja oppilaitosten varustaminen. 

Talousarvioehdotuksen liitteinä ovat 10 vuotta kattavat tilankäyttöohjel-
mat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko TAE 2018  final.pdf
2 Tilankäyttöohjelma päiväkodit ym 2018.pdf
3 Tilankäyttöohjelma 2018 peruskoulut.pdf
4 Tilankäyttöohjelma 2018 lukiot .pdf
5 Tilankäyttöohjelma 2018_ammatilliset.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Matti Enrothin ym. talousarvioaloitteesta terveydelle vaa-
rallisten koulujen korjaamiseksi

HEL 2017-001942 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä. Helsingin kaupungin talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2017-2026 on toimialan kiin-
teistöihin esitetty kaikkiaan 76 perusparannushanketta.

Kaupungin roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mää-
rittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, to-
teutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Strategian mukaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala  tehostaa tilankäyttöään ja lisää tilojen 
yhteiskäyttöä toimialalla. 

Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talon-
rakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien ti-
lojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointi-
raamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vas-
tanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelura-
kennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana.

Talousarvioaloitteen terveydelle vaarallisilla kouluilla tarkoitettaneen 
kouluja, joissa on todennettu hiilidioksidista, rakenteista tai maaperästä 
sisäilmaan vuotavista epäpuhtauksista tai eriasteisista kosteusvauriois-
ta aiheutuva sisäilmaongelma.

Hankkeiden toteutuksen kiireellisyyden arviointi perusparannushank-
keissa on kokonaisuus, joka palvelurakennusten kiinteistöissä on mää-
räytynyt pääsääntöisesti sisäilmaongelmien ja rakennuksen teknisen 
kunnon perusteella. Myös radonongelmat sisältyvät tähän sisäilmaon-
gelmien kiireellisyysarviointiin, mikä vastaa aloitteen esitystä hankkei-
den priorisoinnista. Aloitteessa mainittu Pakilan yläasteen koulun pe-
rusparannushankkeen suunnittelu on jo käynnissä ja sen toteutus on 
esitetty investointiohjelmaan vuosille 2019-2020.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana aloitetta korjaus-
määrärahojen lisäämisestä, mikä mahdollistaisi useamman vuosittai-
sen korjaushankkeen toteuttamisen. Lautakunta pyytää huomioimaan 
myös työhön tarvittavat henkilöresurssit ja pitää erityisen tärkeänä ra-
kentamisen laadun varmistamista ja kehittämistä toteutettavissa koh-
teissa sekä rakennusten riittävää kunnossapitoa. Lautakunta korostaa, 
että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja 
turvallisia.

Lähes kolmannes toimialan menoista on sisäistä vuokranmaksua. 
Hankkeiden määrän lisäys kasvattaa vuokramenoja entisestään, mikä 
tulee huomioida toimialan budjetissa. Sisäisessä vuokraamisessa tulee 
lisäksi varmistua siitä, että toteutettavien hankkeiden vuokravaikutukset 
on budjetoitavissa oikea-aikaisesti ja ettei perittävien vuokrien suuruus 
saa johtaa opetustoimen ydintoiminnan eli varhaiskasvatuksen tai kou-
lutuspalvelujen heikkenemiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Enroth Matti ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 32

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Matti Enrothin ym. 15.2.2017 tekemästä talous-
arvioaloitteesta.

Aloitteessa esitetään, että kaupunki muuttaa koulujen korjaamisjärjes-
tystä siten, että ensin korjataan oppilaiden ja henkilökunnan terveydelle 
vaaralliset koulut ja vasta sitten muut korjausta tarvitsevat koulut ja että 
koulujen korjausmäärärahoja lisätään niin, että terveydelle vaaralliset 
koulut voidaan korjata pikaisesti ja muut korjaussuunnitelman mukai-
sesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 22 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/7
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

Terveysvaikutusten arviointi:

Aloitteella on merkittäviä terveysvaikutuksia. Tehtävillä toimenpiteillä 
edistetään tilojen terveellisyyttä ja käyttäjien  hyvinvointia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Enroth Matti ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 32

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteeseen määrärahan 
lisäämisestä varhaiskasvatukseen

HEL 2017-003240 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kaupungin vuoden 2018 talousarvioraamin ja taloussuunnitelman 
2018-2020 lähtökohtana on toimintamenoja ohjaava tuottavuustavoite 
sekä investointitaso, joka kyetään rahoittamaan tulorahoituksella. Var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen menoraami vuodelle 2018 on noin 
296 milj. euroa. Menoraamiin ei ole laskettu avustuksia (kotihoidontuki 
ja yksityisenhoidontuki). 

Väestöennusteen mukaan strategiakaudella eli vuosina 2017–2021 alle 
kouluikäisen väestön, 1–6-vuotiaat lapset, määrä lisääntyy 2 800 lap-
sella eli yli 7 %, kun kasvu koko väestön osalta on 5%. Vuonna 2018 
lopussa ennustetaan alle kouluikäisiä lapsia olevan 39 626 lasta, eli 
430 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vieraskielisten alle kouluikäisten lasten osuuden arvioidaan kasvavan 
vuoteen 2020 nykyisestä noin 18 %:sta noin 21 % väestöstä. Esimer-
kiksi kunnallisessa päiväkotihoidossa on tällä hetkellä vieraskielisiä lap-
sia yli 4 600 eli noin 18 % kaikista lapsista. Valmistavan esiopetuksen 
tarpeen arvioidaan kasvavan.

Varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön vaikuttaa väestökehityksen lisäk-
si se, mitä varhaiskasvatuksen muotoa perheet valitsevat (kotihoidon 
tuki, yksityisen hoidon tuki, päiväkotihoito, perhepäivähoito, kerhotoi-
minta). Myös työllisyyden parantumisella on vaikutusta varhaiskasva-
tuspalveluiden tarpeeseen.

Lasten määrä on Helsingissä kasvanut. Varhaiskasvatuksen palvelui-
hin tulevien lasten määrä on ollut väestölisäystä suurempaa. Vuoden 
2017 talousarvion lukuihin verrattuna omissa päiväkodeissa hoidetta-
vien lasten määrää on korotettu. Tähän on varauduttu talousarviossa.

Tällä hetkellä ennustetaan vuodelle 2017 päiväkotihoidon kattavuudek-
si 60,0 %, perhepäivähoidon kattavuudeksi 2,4 %, kotihoidon tuen kat-
tavuudeksi 21,5 % ja yksityisen hoidon kattavuudeksi 8,7 % väestöstä. 
Kerhotoiminnassa ennustetaan olevan 3,1 % väestöstä. Eri muodoilla 
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on alueellisia eroja kattavuuksissa. Kotihoidon tuen käyttö on viime ai-
koina laskenut ja päiväkotihoidon käyttö on vastaavasti kasvanut.

Käyttöaste on ollut koko kaupungin kunnallisessa päiväkotihoidossa 
toukokuussa 2017 vuoden alusta lähtien laskettuna 92,6 % kun edelli-
sen vuoden sama luku oli 90,8 %. Käyttöaste kertoo lasten henkilöstön 
välisen suhdeluvun. Helsingissä suhdeluku on sata, kun yli kolmevuo-
tiaita on seitsemän ja alle 3-vuotiaita on neljä jokaista hoito- ja kasva-
tuksesta vastaavaa työntekijää kohden. Asetuksen mukaan yli kolme 
vuotiaita voisi olla 8 lasta jokaista hoitoa- ja kasvatushenkilöä kohden. 
Helsingissä on siten pienemmät lapsiryhmät kuin asetus velvoittaa.

Koululaisten iltapäivätoiminta on johtamismuutoksen jälkeen yhdellä 
toimialla ja se koordinoidaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pal-
velukokonaisuudesta. Strategiakaudella keskeistä on kehittää koulu-
laisten iltapäivätoimintaa lapsia ja perheitä palvelevaksi yhdeksi koko-
naisuudeksi. Aamutoiminnan osalta on käynnistynyt pilotti. Pilotin tulok-
sia tullaan arvioimaan myöhemmin. Talousarvioraamissa pysymiseksi 
talousarvioesityksessä on esitetty perusopetuslain mukaisen iltapäivä-
toiminnan paikat varattavaksi vain ykkösluokkalaisille. Paikan turvaami-
nen myös kakkosluokkalaisille lisäisi kustannuksia 1,5 miljoonalla eu-
rolla.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten suhteellisen määrän arvioidaan pysy-
vän varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ennallaan, mutta lapsi- 
ja oppilasmäärän kasvaessa myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 
oppilaiden kokonaismäärä kasvaa. Erityistä tukea tarvitsevia on tällä 
hetkellä varhaiskasvatuksessa (kunnalliset päiväkodit) 5 %.

Varhaiskasvatuksen pd-rahalla on lisätty osaamista siten, että lasten-
hoitajien vakansseja on muutettu lastentarhanopettajien vakansseiksi. 
Tällä hetkellä Helsingissä lastentarhanopettajien osuus päiväkodeissa 
työskentelevästä henkilöstöstä on 32 %. Lastentarhanopettajien lisää-
misellä nostetaan pedagogisen osaamisen tasoa ryhmissä. 

Psykologipalvelut tulevat kaikille alle kouluikäisille lapsille sosiaali- ja 
terveystoimialan neuvolan psykologipalveluista ja joltain osin koulutu-
lokkaiden kohdalla myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulup-
sykologeilta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lisäksi yksi 
esiopetuksen vastaava kuraattori ja lisäksi käytettävissä on sosiaali- ja 
terveystoimialan lapsiperheiden sosiaaliohjauksen sosiaaliohjaajien 
palveluja.

Perhepäivähoidossa kehitetään lasten digitaalista läsnäoloseurantaa 
sekä pyritään pitämään perhepäivähoito yhtenä hoitomuotona. Haas-
teena on ollut uusien perhepäivähoitajien rekrytointi.
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Vuorohoidon paikat perustuvat vuorohoidon määrällisiin tarpeisiin ja nii-
hin pystytään vastamaan.

Helsingissä on tällä hetkellä 65 (tae 2017) leikkipuistoa sekä neljä per-
hetaloa. Leikkipuiston palveluverkkoa kehitetään yhdessä muiden toi-
mialojen kanssa ja uusille suurille asuinalueille on suunnitteilla leikki-
puistotoimintaa. Leikkipuistojen palveluverkko on alueellisesti pääosin 
hyvin kattava.

Vuosien 2018-2027 talonrakentamisohjelmaehdotukseen on lisätty 
useita uudisrakennushankkeita kasvavaan palvelutarpeeseen sekä pe-
ruskorjausta korvaavia päiväkotihankkeita, jotta saadaan paremmin 
varhaiskasvatuskäyttöön soveltuvia ja terveellisiä ja turvallisia tiloja. St-
rategiakaudelle investointiohjelmassa on tällä hetkellä varhaiskasvatuk-
sen rakentamishankkeita ja hankkeita esitetään investointiohjelmaan 
palveluverkkosuunnittelun pohjalta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasapuoliset palvelut varmistetaan 
asiakkaiden tarpeiden kuulemisella, palveluiden arvioinnilla ja kehittä-
misellä sekä väestö- ja asiakastietoihin perustuvalla palveluverkko-
suunnittelulla. 

Oikea-aikaisella tilojen rakentamisella, korjaamisella ja peruskorjausten 
toteuttamisella turvataan toiminnan vaatimat terveelliset ja turvalliset ti-
lat lapsille ja henkilöstölle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 15.3.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Yrjö Hakasen ym. tekemästä talousarvioaloitteesta, jossa esite-
tään, että talousarvion 2018 raamiin ja 2018-2020 taloussuunnitelman 
pohjaan lisätään 15 miljoonaa varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja 
päiväkotipaikkojen lisäämiseksi kaupungin omana toimintana. Resurs-
seja tulisi ohjata myös liian tiukkojen käyttöastevaatimusten lieventämi-
seen, korkeakoulututkinnon suorittaneiden varhaiskasvattajien osuuden 
vahvistamiseen, psykologitoiminnan järjestämiseen päiväkoteihin, per-
hepäivähoidon kehittämiseen ja vuorohoidon laajentamiseen sekä tur-
vaamaan kattava leikkipuistotoiminta. 

Lisäksi tulisi osoittaa lisää voimavaroja investointiohjelmaan päiväko-
tien rakentamiseen ja kunnostamiseen ja että uusille alueille nämä pal-
velut järjestetään etupainotteisesti. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite Kvsto 15.3.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Hakasen ym. opetustoimen resurssien lisäämistä koske-
vasta talousarvioaloitteesta

HEL 2017-003238 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lähikoulujen turvaaminen

Lähikouluperiaatetta noudatetaan Helsingissä edelleen.  Lapsen ensisi-
jainen koulu on hänen asuinpaikkansa oppilaaksiottoalueen lähikoulu. 
Kuten aloitteessa on todettu, koulujen koko on kasvanut. Tästä huoli-
matta entiset koulurakennukset ovat alueilla pääsääntöisesti säilyneet. 

Maantieteellisesti suuremmat oppilaaksiottoalueet ovat mahdollistaneet 
heterogeenisempien luokkien muodostamisen, kun esimerkiksi koulun 
vieraskielisten oppilaiden osuus on suhteellisesti pienentynyt. Helsin-
gissä tuetaan mm. positiivisen diskriminaation määrärahojen avulla ta-
sa-arvoisten koulutuspalvelujen toteutumista.

Psykologi-, kuraattori- ja avustajaresurssit

Toimiala on tarkistanut vuonna 2015 omien koulujensa ja oppilaitosten-
sa psykologi- ja kuraattoriresurssit vastaamaan vuonna 2014 voimaan 
tulleen ja vuoden 2015 alusta muutetun oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
perusteena olleita mitoitusperiaatteita: yksi kuraattori/ 780 oppilasta ja 
yksi psykologi/ 1000 oppilasta. Kaupungin omien koulujen ja oppilaitos-
ten psykologi- ja kuraattoriresursseja on lisätty vuosina 2015–2017 
vastaamaan oppilasmäärän kasvun tuomaa tarvetta. Vuoden 2018 ta-
lousarvioehdotuksessa on myös varauduttu resurssien lisäämiseen op-
pilasmäärän kasvaessa. Sama resursointi turvataan myös muille Hel-
singissä koulutusta järjestäville joko kaupungin tuottamana tai avusta-
mana kaupunginhallituksen linjaamin avustusperiaattein.

Jokainen koulu saa avustajiin oppilasmäärästä riippuvan laskennallisen 
resurssin. Koulut voivat halutessaan käyttää avustajatoimintaansa 
myös integraatio- ja positiivisen diskriminaation rahaa. Tämän lisäksi 
kouluilla on mahdollisuus hakea toimialalta harkinnanvaraista lisäre-
surssia. Harkinnanvaraisen avustajaresurssin avulla on voitu tukea 
kouluja, joilla on ollut haastavasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaisia 
oppilaita. Koulut ovat lähes poikkeuksetta olleet tyytyväisiä saamiinsa 
lisäresursseihin.
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Avustajaresurssia myönnettäessä noudatetaan aina tarveharkintaa. 
Useimmiten avustajaa ei tarvita jokaiselle oppitunnille. Sekä työsuhtei-
sia- että Seuren kautta palkattuja avustajia oli kuluneena lukuvuonna 
enemmän kuin koskaan aiemmin, ja sama kehitys näyttää jatkuvan tu-
levanakin lukuvuonna. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa on va-
rauduttu oppilas- ja opiskelijamäärän kasvun edellyttämään avustajare-
surssien kasvattamiseen sekä erityisoppilaiden määrän kasvuun.

Tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla täytyy aina arvioida kokonaisti-
lanne eli se, millä tavoin koulutettu henkilö on parhaiten avuksi kunkin 
oppilaan kohdalla. Joskus se on avustaja, joskus samanaikaisopettaja, 
joskus psykologi tai kuraattori. Paras tulos saadaan silloin, kun kaikkia 
lapsen tukena toimivia henkilöitä osataan käyttää optimaalisesti.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentava ja kieliopetus

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän ennakoidaan kasvavan 
edelleen voimakkaasti. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu lisää-
mään perusopetuksen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus-
palveluja (valmistava opetus ja suomi toisena kielenä opetus) ennakoi-
dun kysynnän mukaisesti. Valmistavaa opetusta toteutetaan inklusiivi-
sesti siten, että lähtökohtaisesti kaikki oppilaaksiottoalueen 1–2 luokka-
laiset valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat lähikoulussaan. Maa-
hanmuuttaja¬taustaisen lasten määrän kasvu edellyttää myös uuden-
laisen yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Toisella asteella maahanmuuttajien määrä tulee edelleen nousemaan 
erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Tämä lisää valmistavan ope-
tuksen tarvetta sekä suomi toisena kielenä -opetuksen määrää. Kaik-
kien opettajien kielitietoisuutta tullaan lisäämään. Maahanmuuttajien 
pääsyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen helpotetaan Osaamiskes-
kuksen toimilla sekä valmistavalla koulutuksella, josta heitä on voitu oh-
jata sopivaan ammatilliseen koulutukseen. Aikuisopistossa järjestetään 
edelleen lastenhoidolla tuettuja suomen kielen kursseja maahanmuut-
totaustaisille kotivanhemmille sekä töihin pääsyä edistäviä vertaisryh-
miä. Sekä nuorten että aikuisten ammatillista koulutusta tuetaan useis-
sa opiskelijaryhmissä koko koulutusajan S2-opetuksella.

Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Toimiala on laatinut koulutuksen ja oppimisen digitalisaatio-ohjelman 
vuosille 2016–2019. Ohjelma vastaa tietoyhteiskunnan tarpeisiin ja si-
sältää tavoitteet ja toimenpiteet ja niihin tarvittavat resurssit opetuksen 
digiloikan toteuttamiseksi. Digitalisaatio-ohjelman yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on kehittää opettajien pedagogista ja digitaalista osaamista.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa on va-
rattu resursseja koulutuksen ja oppimisen digitalisaatio-ohjelman mu-
kaiseen opettajien osaamisen kehittämiseen mm. digikoulutuksilla sekä 
varmistamalla riittävät resurssit digikoulutuksiin osallistumiseen.

Kaikissa peruskouluissa toimii tutor-opettajat, joiden tehtävänä on pe-
rehdyttää ja tukea koulun opettajien osaamista. Runsaat 60 koulua on 
mukana innovatiiviset koulut- hankkeessa, jossa hankkeen kautta lisä-
tään koulun henkilöstön osaamista. Koulujen kiky-aikaa käytetään 
osaamisen lisäämiseen. Ammatillisessa koulutuksessa on otettu käyt-
töön elokuussa 2017 vuosityöaikakokeilu. Vuosityöaika mahdollistaa 
opettajien työn suunnittelun aiempaa työaikamallia joustavammin ja pe-
dagogisia ratkaisuja mahdollistavammin.

Talousarvioesitykseen 2018 sisältyy investoinneissa 10 miljoonan eu-
ron varaus digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. Rahoituksen avulla 
kouluille voidaan mm. hankkia tarvittavat tietokoneet. Esimerkiksi vuo-
den 2017 loppuun mennessä kaikilla peruskoulun opettajilla on oma 
kannettava tietokone.

Ammatillisen koulutuksen parantaminen

Aloitteessa on tuotu esille ammatillisen koulutuksen paikkojen riittämät-
tömyys, mutta siinä ei ole muutoin tarkemmin yksilöity, miten ammatil-
lista koulutusta tulisi parantaa. Opetuslautakunta on antanut 1.3.2016 
ja 31.5.2016 lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Hakasen ym. 
ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta. 
Sen mukaan yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on lisätä opiskelu-
paikkoja koulutustarpeeseen vastaamiseksi. 

Opetusviraston vuoden 2018 talousarvioehdotuksen keskeisenä paino-
tuksena tulevalla suunnittelukaudella on toteuttaa koulutus- ja nuoriso-
takuuta. Siksi toisen asteen koulutuksen tarjonta maksimoidaan kysyn-
nän ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan puitteissa. 

Ammatillisen koulutuksen reformilainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2018 
alkaen. Nykyiset lait ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta yhdistetään yhdeksi laiksi. Tutkinnot suoritetaan jat-
kossa samalla tavalla, ja opinnot henkilökohtaistetaan. 

Ammatillisessa koulutuksessa kehitetään reformin myötä jatkuvaa ha-
keutumista opiskelemaan. Myös työelämäpalveluita kehitetään ja kou-
lutussopimuksien ja oppisopimuksien saamiseksi tehdään kumppa-
nuussopimuksia yritysten ja muiden työnantajien kanssa. Yritysyhteis-
työtä tullaan lisäämään ja kehittämään myös uudella tavalla tuoden op-
pilaitokseen yritystoimintaa ja tarjoamalla opiskelijoiden toteuttamia pal-
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veluja. Myös joidenkin työllistävien alojen vetovoimaisuutta kehitetään 
yhteistyöllä työelämän ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Saamenkielinen esiopetus sekä saamenkielisen perusopetuksen aloittaminen

Toimiala on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä hankerahaa, jolla 
kehitetään mm. saamenkielistä opetusta. Tavoitteena on aloittaa 
1.8.2017 saamenkielen opetus yhdessä peruskoulussa 1. luokalta läh-
tien.

Lähiliikunnan edistäminen

Lähes kaikki kaupungin peruskoulut ovat mukana Liikkuva koulu-hank-
keessa, johon on saatu Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoitusta. 
Hankkeessa on tavoitteena lisätä välitunteihin aktiivista toimintaa ja op-
pitunteihin toiminnallisuutta mm. verkostoitumalla oman alueen urheilu-
seurojen kanssa.

Vuodesta 2017 alkaen Liikkuva koulu-hankerahoitusta on ollut mahdol-
lista hakea myös toisen asteen oppilaitoksiin, ja Helsingin kaupungille 
myönnettiin rahoitusta 110 000 euroa toiminnan käynnistämiseen toi-
sen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena on lisätä nuorten liikkumista 
opiskelupäivän aikana sekä sen jälkeen. Oppilaitokset toteuttavat han-
ketta yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä alueiden ur-
heiluseurojen kanssa

Koulujen pihoja on kunnostettu tukemaan liikkumista, lähiliikuntapaik-
koja suunnitellaan koulujen lähelle, jotta koulut voivat käyttää niitä kou-
lupäivän aikana.

Investointimäärärahat koulutilojen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa; yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä.  Helsingin kaupungin talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2017-2026 on toimialan kiin-
teistöihin esitetty kaikkiaan 76 perusparannushanketta.

Kaupungin roolijaon mukaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mää-
rittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, to-
teutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Strategian mukaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala tehostaa tilankäyttöään ja lisää tilojen 
yhteiskäyttöä toimialalla.

Yhteistyössä Kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talon-
rakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien ti-
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lojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointi-
raamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vas-
tanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelura-
kennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana. 

Tilatarpeeseen vaikuttaa myös oppilasmäärän kasvu, joka seuraavalla 
suunnittelukaudella 2017-2026 on noin 1 000 perusopetuksen oppilasta 
vuodessa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa talousarvioaloitetta, jossa 
esitetään 10 miljoonan euron lisäystä koulutilojen peruskorjaamiseen ja 
rakentamiseen.

Toteutettavien korjaushankkeiden määrä vaihtelee vuosittain. Määrära-
hojen lisääminen mahdollistaa useamman vuosittaisen korjaushank-
keen lisäämisen talonrakennusohjelmaan. Koska hankkeiden toteutu-
saika suunnittelun aloittamisesta hankkeen valmistumiseen saattaa olla 
yli 5 vuotta uudishankkeissa, on lisärahoituksen tarve huomioitava koko 
hankkeen ajaksi.

Lautakunta pyytää huomioimaan myös työhön tarvittavat henkilöresurs-
sit ja pitää erityisen tärkeänä rakentamisen laadun varmistamista ja ke-
hittämistä toteutettavissa kohteissa sekä rakennusten riittävää, suunni-
telmallista kunnossapitoa. Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen 
tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia. 

Lähes kolmannes toimialan menoista on sisäistä vuokranmaksua. 
Hankkeiden määrän lisäys kasvattaa vuokramenoja entisestään, mikä 
tulee huomioida toimialan budjetissa. Sisäisessä vuokraamisessa tulee 
lisäksi varmistua siitä, että vuokrien suuruus ei saa johtaa opetustoi-
men ydintoiminnan eli varhaiskasvatuksen tai koulutuspalvelujen heik-
kenemiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu 
Hakasen ym. opetustoimen resurssien lisäämistä koskevasta talousar-
vioaloitteesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakanen Yrjö ym. talousarvioaloite kvsto 15.3.2017 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteesta päivähoidon laadun var-
mistamiseksi

HEL 2017-006099 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon: 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen 
suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Helsingissä tavoitteena on, että lapsiryhmät muodostetaan siten, että 
jokaisessa ryhmässä on lastentarhanopettaja. Kokonaisvastuu lapsi-
ryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja ta-
voitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittä-
misestä on lastentarhanopettajalla.

Varhaiskasvatuslaki korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla las-
tentarhanopettajan pedagogista vastuuta. Lastentarhanopettajat, las-
tenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelevat ja to-
teuttavat toimintaa yhdessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laa-
dinnasta ja toteutumisen arvioinnista päiväkodeissa vastaa henkilö, jol-
la on lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Helsingin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa oli 31.5.2017 tilan-
teessa 1 593 lastentarhanopettajan ja 2 510 lastenhoitajan työtehtävää. 
Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa oli samana ajankohtana 122
lastentarhanopettajaa ja 192 lastenhoitajaa. Lapsiryhmämitoituksessa 
olevien lastentarhanopettajien osuus hoito- ja kasvatushenkilöstöstä on 
suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 39 %. Asetuksen 
mukainen lastentarhanopettajien määrä on 33,3 % hoito- ja kasvatus-
henkilöstöstä, joten Helsingissä on hieman enemmän lastentarhan-
opettajien vakansseja kuin asetus edellyttää.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on 169 erityislastentarhan-
opettaja hoito- ja kasvatushenkilöinä. Ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa on tällä hetkellä 9 erityislastentarhanopettajaa, joista vain nel-
jällä on erityislastentarhanopettajan tutkinto.

Vakinaisista lastentarhanopettajista suurin osa ovat vanhamuotoisen 
opistokoulutuksen saaneita. Sosiaalialan koulutuksen saaneita lasten-
tarhanopettajia on vajaa kolmannes.
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Lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien rekrytointi on 
haastavaa. Tällä hetkellä Helsingissä on 43 lastentarhanopettajan vaki-
naista paikkaa avoinna ja päteviä hakijoita ei ole juuri lainkaan.

Yliopistojen lastentarhanopettajan koulutuspaikkamäärät eivät riitä vas-
taamaa pääkaupunkiseudun tarvetta. Tällä hetkellä lastentarhanopetta-
jista noin 20 prosentilla on varhaiskasvatuksen kandidaatin koulutus, 
joka on sama määrä kuin vailla vaadittavaa koulutusta olevat lastentar-
hanopettajat. Erityslastenlastentarhanopettajista 23 % ei ole vaaditta-
vaa koulutusta. Lainsäädännön mukaan pyrimme aina palkkaamaan 
kelpoisen henkilön.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on erityisen suuri puute koulu-
tuksen saaneista lastenhoitajista. Lastenhoitajien vakansseista vain 
80% on pystytty vakinaistamaan.

Väestö kasvaa lähivuosina koko pääkaupunkiseudulla samalla kun 
suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle, jotka yhdessä tarkoittavat li-
sääntyvää henkilökuntatarvetta päiväkodeissa.

Aloitteessa mainittu lastentarhanopettajien määrä on lapsen kehityksen 
ja oppimisen kannalta olennainen asia. Lastentarhanopettajan rooli on 
merkityksellinen varhaiskasvatuksen antamisessa, jonka vuoksi jokai-
seen lapsiryhmään tarvitaan lastentarhanopettaja. Tämän hetkinen va-
kinaisten lastentarhaopettajien tarve on noin 250 työntekijää, jotta meil-
lä on kelpoiset lastentarhanopettajat jokaisessa lapsiryhmässä. Lisäksi 
tarvitsemme jatkuvasti määräaikaisia lastentarhanopettajia toimimaan
vakinaisten lastentarhanopettajien työvapaiden sijaisina. Lastentarhan-
opettajien koulutuspaikkoja tulee lisätä huomattavasti, jotta voimme jär-
jestää pedagogista toimintaa lain edellyttämällä tavalla.

Kaupunginjohtajan päätös vuodelta 2010 tarjoaa erityislastentarhan-
opettajaksi pätevöityville henkilöille täydet virka-tai työvapaa-ajan palk-
kaedut (100% varsinaisesta palkasta) enintään neljän kuukauden ajal-
ta. Päätös on voimassa enintään 31.12.2020 saakka.

Henkilön tulee olla työskennellyt kaupungin palveluksessa ennen virka-
tai työvapaan alkamista yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. 
Henkilö sitoutuu maksamaan kaupungille takaisin saamansa virka- tai 
työvapaa-ajan palkkaedut, jos hän ei virka- tai työvapaan jälkeen suos-
tu työskentelemään kaupungin tarjoamassa erityislastentarhanopetta-
jan tehtävässä tai jos hän omasta syystä eroaa tai erotetaan kaupungin 
palveluksesta takaisinmaksuehdon ollessa voimassa. Takaisinmak-
suehto on voimassa kaksi vuotta virka- tai työvapaan päättymisestä. 
Edellä mainittuun viitaten Helsinki tukee erityislastentarhanopettajaksi 
pätevöitymistä.
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Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen on vuonna 2017 kohdennettu 
positiivisen diskriminaation perusteella myönnetty erillismäärärahaa 1,3 
miljoonaa euroa. Määrärahaa on käytetty pedagogisen osaamisen li-
säämiseen, lisähenkilöstön palkkaamiseen sekä päiväkotien ja leikki-
puistojen toiminnan kehittämiseen alueilla, joissa lasten ja perheiden 
syrjäytymisen riskitekijät ovat suuret.

Määrärahalla on muutettu lastenhoitajien vakansseja lastentarhanopet-
tajien vakansseiksi 49 ja lastentarhanopettajien vakansseja erityislas-
tentarhanopettajiksi seitsemän (yhteensä 56 vakanssia). Haasteena 
näissäkin tapauksissa on ollut koulutetun henkilökunnan saaminen. Tä-
män lisäksi määrärahalla on palkattu lisähenkilökuntaa 26 henkilöä, 
joista erityisavustajia 6, lastenhoitajia 5, lastentarhanopettajia 6, erityis-
lastentarhanopettajia 7 ja leikkipuistoihin kaksi sosiaaliohjaajaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä koulutettujen lastentarhanopettajien määrä jokaisessa päiväko-
dissa turvaa pedagogisesti laadukkaan toiminnan. 

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaupungin-
valtuustolle marraskuuhun 2017 mennessä valtuutettu Sirkku Ingervon 
ym. talousarvioaloitteesta lastentarhanopettajien vakanssien määrän li-
säämiseksi ja erityislastentarhanopettajien palkallisen koulutuksen tu-
kemiseksi. Aloite on liitteenä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 25

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloitteeseen nuorten ke-
sätyöpaikkojen lisäämisestä

HEL 2017-002537 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2018 ja suunnitel-
makauden 2019–2022 talousarviota Helsingin kaupunki mahdollistaa 
16–18 -vuotiaille helsinkiläisille hallintokuntien, yritysten ja järjestöjen 
yhteistyönä vähintään neljän viikon työpaikkoja 1 000–1 500 enemmän 
kuin vuosina 2016 ja 2017.

Vuonna 2015 alueellisesti alkanut kesätyösetelikokeilu laajeni 2016 
koskemaan kaikkia Helsingin 9. luokkalaisia. Kesätyösetelillä nuoret 
voivat hakeutua töihin yrityksiin, yhdistyksiin, säätiöihin ja seurakuntiin, 
mutta eivät voi työskennellä kaupungin palveluksessa. Setelin ehtojen 
mukaisesti vähimmäismäärä työlle on 50 tuntia, joka jaetaan 10 työpäi-
välle. Palkan tulee olla vähintään 335 euroa. Vuonna 2016 joka neljäs 
helsinkiläinen 9. luokkalainen (1 295) työskenteli kesätyösetelillä. Kaik-
kiaan 800 eri työnantajaa tarjosi nuorille kesätöitä.

Kesätyöseteli on alun perin kohdennettu tietoisesti 9. luokkalaisille, jois-
ta suurin osa on 15-vuotiaita ja kesätyön saamisen näkökulmasta vä-
liinputoajia. Kesätyösetelillä on haluttu tukea nuoria perusopetuksen ja 
toisen asteen koulutuksen välisessä siirtymässä. Kesätyösetelin avulla 
peruskouluissa on panostettu nuorten omien vahvuuksien löytämiseen 
ja rohkaistu heitä ensimmäisen työpaikan etsimiseen. Helsingin kau-
pungin omat työpaikat on rajattu kesätyösetelin ulkopuolelle, millä on 
haluttu vahvistaa yritysten ja yhdistysten roolia nuorten työllistämisessä 
ja yhteiskuntavastuussa. Vuonna 2016 suurin osa työnantajista oli pie-
nyrittäjiä. Jatkossa tulee lisätä yritysten ja järjestöjen tietoisuutta kesä-
työsetelin käytöstä, jotta kesätyösetelin käyttöaste kasvaa nykyisestä 
(25 %).

Helsingin kaupunki on neljättä vuotta kumppanina Vastuullinen Kesä-
duuni -kampanjassa, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille 
enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Noin tuhat kaupungin ke-
sätyöpaikoista on kohdennettu ensimmäistä työpaikkaa etsiville 16–17 
-vuotiaille. Lisäksi Siisti kesä -hanke tarjoaa kesätyöpaikkoja 16–20 -
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vuotiaille. Näihin edellä mainittuihin työpaikkoihin haetaan Helsingin 
kaupungin rekrytoinnin kautta.

Aloitteessa esitetyn neljän viikon kesätyön kustannukset 1 000–1 500 
nuorelle olisivat noin 670 000 euroa–1 miljoona euroa. Laskelman pe-
rusteena on käytetty kesätyösetelin 335 euroa korvausta kahden viikon 
työpanoksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon tekemästä talousarvioaloittees-
ta nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi Helsingissä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite Kvsto 1.3.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 25
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirkku Ingervon talousarvioaloitteesta päiväkotien ja 
koulujen sisäilma- ja peruskorjausten kiirehtimiseksi

HEL 2017-001947 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perusopetuk-
sen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa yh-
teensä yli 700:ssa toimipisteessä. Helsingin kaupungin talonrakennus-
hankkeiden investointiohjelmassa vuosille 2017-2026 on toimialan kiin-
teistöihin esitetty kaikkiaan 76 perusparannushanketta.

Kaupungin roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mää-
rittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, to-
teutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Strategian mukaisesti kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala tehostaa tilankäyttöään ja lisää tilojen 
yhteiskäyttöä toimialalla.

Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talon-
rakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien ti-
lojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointi-
raamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vas-
tanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelura-
kennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa talousarvioaloitetta, jossa 
valmisteltaessa vuoden 2018 ja suunnitelmakauden budjettia varataan 
riittävät varat koulujen ja päiväkotien peruskorjaussyklin aikaistami-
seen, sisäilmakorjausten ja peruskorjausten lisäämiseen 30%:lla  ja ter-
veydenhoidon ja korjausrakentamisen yhteistyön tiivistämiseen. 

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten korjaustarpeen kiireellisyyden ar-
viointi on kokonaisuus, jonka määrittämiseen palvelurakennusten kiin-
teistöissä vaikuttaa peruskorjaussyklin lisäksi pääsääntöisesti sisäilma- 
ja kosteusvaurio-ongelmat.

Toteutettavien korjaushankkeiden määrä vaihtelee vuosittain. Määrära-
hojen lisääminen mahdollistaa useamman vuosittaisen korjaushank-
keen lisäämisen talonrakennusohjelmaan. Lautakunta pyytää huomioi-
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maan myös työhön tarvittavat henkilöresurssit ja pitää erityisen tärkeä-
nä rakentamisen laadun varmistamista ja kehittämistä toteutettavissa 
kohteissa sekä rakennusten riittävää, suunnitelmallista kunnossapitoa.

Terveydenhoidon asiantuntijoiden laajempi rooli sisäilmaongelmien rat-
kaisuja haettaessa on niin ikään kannatettava esitys. Lautakunta koros-
taa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveelli-
siä ja turvallisia.

Lähes kolmannes toimialan menoista on sisäistä vuokranmaksua. 
Hankkeiden määrän lisäys kasvattaa vuokramenoja entisestään, mikä 
tulee huomioida toimialan budjetissa. Sisäisessä vuokraamisessa tulee 
lisäksi varmistua siitä, että toteutettavien hankkeiden vuokravaikutukset 
on budjetoitavissa oikea-aikaisesti ja ettei perittävien vuokrien suuruus 
saa johtaa opetustoimen ydintoiminnan eli varhaiskasvatuksen tai kou-
lutuspalvelujen heikkenemiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 36

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon ym. 15.2.2017 tekemästä talou-
sarvioaloitteesta.

Aloitteessa esitetään, että valmisteltaessa vuoden 2018 ja suunnitel-
makauden budjettia varataan riittävät varat siten, että
1. Koulujen ja päiväkotien peruskorjaussykliä pyritään aikaistamaan 30 
vuoteen
2. Vuositasolla koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksia ja peruskor-
jauksia lisätään 30 %
3. Terveydenhoidon ja korjausrakentamisen yhteistyötä tiivistetään.
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Terveysvaikutusten arviointi:

Aloitteella on merkittäviä terveysvaikutuksia. Tehtävillä toimenpiteillä 
edistetään tilojen terveellisyyttä ja käyttäjien  
hyvinvointia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 36

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 26
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sanna Vesikansan ym. harjoittelupaikkoja koskevasta 
valtuustoaloitteesta

HEL 2017-003878 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtuutettu Sanna Vesikan-
san ym. esitystä, että Helsingin kaupunki helpottaa ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen saamista. Vuoden 2018 
alussa voimaan tulevan ammatillisen koulutuksen lakiuudistuksen myö-
tä työelämässä tapahtuva oppiminen lisääntyy ja työelämän rooli am-
mattitaidon hankkimisessa ja osaamisen arvioinnissa nousee entistä 
merkittävämpään asemaan. Uudistuksen myötä myös kaikki osaami-
nen osoitetaan työelämässä tapahtuvissa näytöissä, joissa toinen ar-
vioija on aina työelämän edustaja. Esimerkiksi Stadin ammattiopistossa 
näyttöjen määrä on vuositasolla n. 26 000. Jos työpaikkoja ja työelä-
män arvioijia ei ole riittävästi tarjolla, voi opiskelijoiden opinnot viiväs-
tyä.

Helsingin kaupunki on saanut viime vuosina lisäopiskelijapaikkoja am-
matilliseen koulutukseen ja ottanut ne täysimääräisenä käyttöön. Tästä 
syystä myös työssäoppimispaikkojen tarve on lisääntynyt. Stadin am-
matti- ja aikuisopiston lisäksi Helsingissä on 18 ammatillista oppilaitos-
ta, joissa voi opiskella ammatillisia perustutkintoja. Perustutkintoa opis-
kelevia opiskelijoita on oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa Helsingis-
sä yhteensä noin 18 400, joista Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opis-
kelee noin 10 100 opiskelijaa ja yksityisissä oppilaitoksissa opiskelee 
noin 8 300 opiskelijaa. Helsingissä opiskelevien opiskelijoiden lisäksi 
Helsingin kaupungin työssäoppimispaikkoja hyödyntävät myös muiden 
kuntien oppilaitosten opiskelijat ja työttömänä työnhakijoina olevat työ-
kokeilijat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä valtuustoaloitteessa 
esitettyä velvoitetta asettaa Helsingissä opiskelevat opiskelijat etusijalle 
kaupungin työssäoppimispaikkojen tarjoamisessa. Haasteita työssäop-
pimispaikkojen löytymisessä on ollut erityisesti sosiaali-ja terveysalalla, 
jossa opiskelijavolyymit ovat isoja ja suuri osa työssäoppimispaikoista 
on kaupungin omia paikkoja. Myös matkailualalle olisi tarve saada so-
vittu kiintiö omille opiskelijoille. Tämä koskee lähinnä peruskoulupohjai-
sia opiskelijoita joille on vaikea löytää työssäoppimispaikkaa yksityisel-
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tä sektorilta ennen kuin he ovat täyttäneet 18-vuotta. Sama haaste kos-
kee myös muiden alojen alaikäisiä opiskelijoita.

Ammatillisessa koulutuksessa on kaikilla aloilla yhä enemmän erityistä 
tukea tarvitsevia ja maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joille on 
haastavaa löytää työssäoppimispaikkoja. Yrityksistä on vaikeaa löytää 
työssäoppimispaikkoja, koska heillä ei ole resursseja riittävään ohjauk-
seen. Myöskään opettajille annettava lisäresurssi erityistä tukea tarvit-
sevien ohjaukseen ei pelkästään riitä, vaan tarvitaan myös kohdennet-
tuja työssäoppimispaikkoja kaupungin toimialoilta erityistä tukea tarvit-
seville opiskelijoille. Kaupungin toimialoilta löytyy soveltuvia tuetun 
työssäoppimisen tehtäviä ja työpaikkoja kaikille aloille, kunhan jonkin-
lainen velvoite työssäoppijoiden ottamisesta saadaan aikaiseksi. Myös 
kasvava maahanmuuttajien määrä hyötyisi kohdennetuista työssäoppi-
mispaikoista.

Valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloitteessa esitetään mui-
den vaikuttavien keinojen etsimistä työssäoppimispaikkojen löytämisek-
si. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että toimialojen yhteistyön li-
sääminen on avainasemassa työssäoppimispaikkojen löytämisessä. 
Työntekijät toimialoilla tarvitsevat koulutusta ja tukea opiskelijoiden oh-
jaukseen, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tiina Vanhala, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86356

tiina.vanhala(a)hel.fi
Sanna Velin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86726

sanna.velin(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa Sanna Vesi-
kansan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee harjoittelupaikkojen riittä-
vyyttä ammattiin opiskeleville.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tiina Vanhala, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86356

tiina.vanhala(a)hel.fi
Sanna Velin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86726

sanna.velin(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesikansa Sanna ym. valtuustoaloite Kvsto 29.3.2017 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 27
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vuorjoen ym. koulunkäyntiavustajien palkkaamista koskevasta ta-
lousarvioaloitteesta

HEL 2017-001948 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Vammaisella tai muuten erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oi-
keus saada henkilökohtaista avustajaresurssia. Tällaisessa tilanteessa 
edellytetään aina asiantuntijalausuntoa. Omaa avustajaa ei ole käytän-
nössä kenelläkään oppilaalla, sillä tuen tarve vaihtelee tunnista ja tilan-
teesta riippuen. Rehtori määrittää kunkin oppilaan kohdalla, kuinka pal-
jon henkilökohtaista avustajaresurssia kyseinen oppilas tarvitsee. 
Useimmiten avustajat ovat luokka-avustajia, jotka joustavasti auttavat 
niitä oppilaita, jotka kulloinkin tarvitsevat eniten avustajaa. Tämä käy-
täntö on osoittautunut toimivaksi niin oppilaiden kuin avustajienkin kan-
nalta.

Kaupungin peruskouluissa työskentelee tällä hetkellä noin 400 koulun-
käyntiavustajaa. Lisäksi avustajapalveluja on hankittu Seuresta osto-
palveluina 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Avustajapalveluihin käyte-
tään tällä hetkellä yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Talousarvioraami 
edellyttää toimialalta tuottavuustoimenpiteitä. Talousarvioehdotukseen 
ei kuitenkaan sisälly vähennyksiä avustajaresursseihin. Avustajien 
määrää lisätään talousarvioehdotuksen henkilöstösuunnitelman mu-
kaan 450 avustajaan vuoteen 2020 mennessä.

Jokainen koulu saa avustajiin oppilasmäärään perustuvan perusresurs-
sin. Tämän lisäksi koulu voi hakea toimialalta harkinnanvaraista avus-
tajaresurssia. Tätä resurssia on lisätty vuonna 2015. Harkinnanvarai-
sen avustajaresurssin avulla on voitu tukea kouluja, joilla on ollut haas-
tavasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaisia oppilaita. Koulut ovat lähes 
poikkeuksetta olleet tyytyväisiä saamiinsa lisäresursseihin.

Tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla täytyy aina arvioida kokonaisti-
lanne eli se, millä tavoin koulutettu henkilö on parhaiten avuksi kunkin 
oppilaan kohdalla. Joskus se on avustaja, joskus samanaikaisopettaja, 
joskus psykologi tai kuraattori. Paras tulos saadaan silloin, kun kaikkia 
lapsen tukena toimivia henkilöitä osataan käyttää optimaalisesti. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 37

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu 
Vuorjoen ym. koulunkäyntiavustajien palkkaamista koskevasta talous-
arvioaloitteesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna ym. talousarvioaloite Kvsto 15.2.2017 asia 37

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 28
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen viranhalti-
joille

HEL 2017-006697 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhalti-
joille seuraavasti:

1. Seuraavat viranhaltijat päättävät toimialan irtaimen omaisuuden luo-
vuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden ar-
vo on enintään 

toimialajohtaja                             50 000 euroa
palvelukokonaisuuden johtaja     10 000 euroa
hallintojohtaja                              10 000 euroa.

2. Tilapalvelupäällikkö päättää 

- huonetilojen vuokralle ottamisesta kaupunkiympäristön toimialan kaut-
ta
- tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottami-
sesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 
euroa.

3. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaista 
ratkaisuvaltaa asiakirjan antamisessa käyttää palvelukokonaisuuden 
johtaja oman palvelukokonaisuutensa osalta ja hallintojohtaja hallinto- 
ja tukipalveluiden osalta. 

Mikäli asia koskee useampaa kuin yhtä yllä mainituista, käyttää ratkai-
suvaltaa toimialajohtaja.

4. Asiakasmaksupäällikkö päättää perusopetuslain mukaisen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämi-
sestä kulloinkin voimassa olevien maksuvapautusperusteiden mukai-
sesti.

5. Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston rehtori ja ruot-
sinkielisen työväenopiston rehtori päättävät kurssimaksun alentamises-
ta tai perimättä jättämisestä oman opistonsa osalta kulloinkin voimassa 
olevien maksuvapautusperusteiden mukaisesti.

6. Yksityisen lasten varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisina toimia-
lalla toimivat 
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-suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen 
osalta varhaiskasvatuksen aluepäälliköt oman alueensa osalta
-ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen osalta kaupunkitasoises-
ti päivähoitoalueen päällikkö/chef för småbarnspedagogiken.

7. Hallintopäällikkö päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoi-
toa koskevan edun myöntämisestä, kun edun määrä on enintään 5 000 
euroa.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuu-
den luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661) vahvistaa kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 koh-
dassa määritellyn yleistoimivallan siten, että toimialalautakunta tai sen 
määräämä päättää toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lu-
kuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 
50 000 euroa.

Irtaimena omaisuutena luovutetaan muun muassa käytöstä poistettua 
kalustoa ja muita vastaavia hyödykkeitä. 
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2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupun-
ginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamises-
ta.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661), että toimialalautakunta tai 
sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huoneti-
lojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo 
on enintään 100 000 euroa.

Toimialan varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu keski-
tetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, jolloin esityksessä tilapal-
velupäällikkö päättää vuokralle ottamisesta sisäisessä vuokrauksessa. 

Lisäksi tilapalvelupäällikölle esitetään siirrettäväksi toimivaltaa tuntipe-
rusteisessa tai kausiluonteisessa vuokrauksessa. Vuokraustarvetta voi 
esiintyä muun muassa perusopetuksessa tilapäisen lisätilan tarpeena.

3. Asiakirjan antamisesta päättäminen

Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielin voi siirtää viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan 
antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa 
asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut 
taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muu-
ten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laati-
mana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman 
toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asia-
kirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen 
lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. 

4. Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmak-
susta vapauttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

On tarkoituksenmukaista, että kaikki aamu- ja iltapäivätoiminnan asia-
kasmaksuvapautuksiin liittyvä hakemuksien käsittely keskitetään asia-
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kasmaksupäällikölle, joka vastaa myös lakisääteisten varhaiskasvatus-
maksujen asiakasmaksuvapautuksista.

5. Suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston kurssimaksun alentami-
nen tai perimättä jättäminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

Kurssimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättäminen on 
tarkoituksenmukaisinta olla työväenopiston rehtorina toimivalla henki-
löllä.

6. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Yksityisellä lasten varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lasten varhaiskas-
vatusta, jonka yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön 
perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimin-
taa harjoittamalla.

Yksityiseen lasten varhaiskasvatukseen sovelletaan varhaiskasvatus-
lain lisäksi yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia sellaisena kuin 
se on 1.1.2013. 

Yksityisen lasten varhaiskasvatuksen osalta yksityisistä sosiaalipalve-
luista annetun lain 3 §:n 1 momentissa määriteltyjä valvontaviranomai-
sia ovat varhaiskasvatuslain mukaan kunnalle varhaiskasvatuslaissa 
säädetyistä tehtävistä huolehtiva kunnan määräämä monijäseninen toi-
mielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Helsingin kaupungissa valvontaviranomainen on kasvatus- ja koulutus-
lautakunta tai sen määräämä viranhaltija.

7. Oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myön-
täminen

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhal-
tija päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan 
edun myöntämisestä. 
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Hallintopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta (Taj 21.5.2017 § 23) 
enintään 5 000 euroon asti Stadin ammattiopistoa ja aikuisopistoa lu-
kuun ottamatta, joten on tarkoituksenmukaista, että hän päättää myös 
oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntä-
misestä koko toimialan osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 29
Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan 
avustuksiin, toimivallan siirtäminen hallintojohtajalle

HEL 2017-004033 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa hallintojohtajan teke-
mään koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksia koskevat järjestökoh-
taiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavus-
tusten myöntämisestä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278

seija.ryymin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta päätti koululaisten iltapäivätoiminnan avustusperus-
teet 25.4.2017 (§ 54). Samalla opetuslautakunta päätti oikeuttaa kehit-
tämisjohtajan tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksa-
tuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myön-
tämisestä 31.5.2017 asti.

Organisaatiomuutoksen johdosta koululaisten iltapäivätoiminnan avus-
tuksia koskevat maksatuspäätökset kuuluvat kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla hallintojohtajan toimivallan alle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338
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hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278

seija.ryymin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 25.04.2017 § 53



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 54 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/17
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 30
Kannettavien tietokoneiden latausvaunujen hankinta puitejärjestely-
nä lv. 2017-2020

HEL 2017-001144 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kannettavien tietokoneiden 
latausvaunuja hankitaan lukuvuosina 2017-2020 Dustin Finland Oy:n 
(ryhmät 1 ja 2) ja Tateka Metalli Oy:n (ryhmät 3 ja 4) tarjousten mukai-
sin hinnoin ja ehdoin. Kyseessä on puitejärjestely.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Elkome Installaa-
tiot Oy:n, Finnav Oy:n, F-Inno Oy:n, MacPeople Oy:n ja Modeo Oy:n 
tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina, koska kaikki asetetut vähimmäis-
vaatimukset eivät näiden tarjoajien osalta täyttyneet. 

Lisäksi  kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa hallintojohtajan 
allekirjoittamaan hankintasopimukset ja hankintapäällikön hyväksy-
mään tätä päätöstä vastaavat tilaukset.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena 
on kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta- ja laatusuhde. Sopi-
musaika on kolme (3) vuotta ja hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden 
optio.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 1.5 milj. euroa, alv. 0 %.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_122446.pdf, av-vaunut.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tila- ja hankintapalvelut kilpailutti tarjouspyynnöllä HEL2017 - 001144 
kannettavien tietokoneiden latausvaunut peruskoulujen, lukioiden ja 
ammatillisen koulutuksen käyttöön lukuvuosille 2017 -2020. Hankinta 
on EU-kynnysarvon ylittävä ja siitä julkaistiin hankintailmoitus 
12.5.2017 HILMA:ssa ja Cloudian tarjouspalvelussa,  osoitteessa 
www.tarjouspalvelut.fi.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena 
oli kokonaistaloudellinen edullisuus, laatu- ja hintasuhteeltaan paras 
tarjous. Kyseessä on puitesopimus.

Määräaikaan 15.6.2017 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kahdeksan 
(8) toimittajaa: Modeo Oy, F-Inno Oy, Elkome Installaatiot Oy, Mac-
People Oy, Finnav Oy, Dustin Finland Oy, LH-Group Oy ja Tateka Me-
talli Oy.

Tarjouskäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien kel-
poisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kelpoisuusehdot täyt-
tänyt ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt hyväksyttiin koko-
naistaloudellisen edullisuuden vertailuun.

Av-vaunuille oli laadittu tekniset vähimmäisvaatimukset, jotka tuli täyt-
tää päästäkseen tarjousvertailuun. Tarjoajista Modeo Oy:n, F-Inno 
Oy:n, Finnav Oy, Elkome Installaatiot Oy:n ja MacPeople Oy:n tarjouk-
set ovat tarjouspyynnön vastaisia seuraavin perustein:

Modeo Oy:n osalta tekniset vähimmäisvaatimukset eivät täyttyneet 
vaatimusten 5, 7 ja 21 osalta, F-Innolla vaatimusten 5, 7 ja 20 osalta, 
Elkome Installaatiot Oy:llä vaatimusten 5, 7 ja 23 osalta ja MacPeople 
Oy:llä vaatimusten 5, 7 ja 20 osalta. Lisäksi Finnav Oy:n tarjouksen liit-
teissä ilmoittamat takuuajat eivät vastanneet vertailukohdassa ilmoitet-
tuun takuuaikaan.   
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Tarjousvertailuun valittiin Dustin Finland Oy, LH-Group Oy ja Tateka 
Metalli Oy.

Hankinnan kokonaisarvo on 1.5 milj. euroa, alv. 0 %.

Sopimusaika on kolme (3) vuotta ja hankintaan liittyy yhden (1) vuoden 
optionkäyttömahdollisuus. Sopimus tulee voimaan vasta, kun molem-
mat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Hankinnassa on käytetty kestävä kehityksen mukaisia periaatteita.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_122446.pdf, av-vaunut.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 31
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnalle päiväkoti Linnunlaulun sisäilmakorjauksia koskevasta 
hankesuunnitelmasta

HEL 2017-005600 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnalle 9.5.2017 päivätystä liitteenä olevasta hanke-
suunnitelmasta koskien päiväkoti Linnunlaulun sisäilmakorjauksia.

Päiväkoti Linnunlaulu sijaitsee Kallion kaupunginosassa osoitteessa 
Eläintarhantie 18 A, 00530 Helsinki. Päiväkoti Linnunlaulun rakennus 
on laajuudeltaan 1378 htm². Sisäilmakorjausten laajuus on noin 450 
htm². Päiväkotitoimintaa tapahtuu kolmessa eri kerroksessa ja samalla 
tontilla olevassa Arlan talossa. Tilapaikkoja päiväkoti Linnunlaulussa on 
202.

Alueen suomen- ja muun kielisten 1-6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa 
seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi (noin tuhat lasta).

Päiväkoti Linnunlaulun rakennus on valmistunut vuonna 1906, ja vuo-
desta 1984 lähtien rakennuksessa on toiminut päiväkoti. Rakennuksen 
julkisivu ja vesikatto on suojeltu asemakaavassa. Suojeluvaatimus ei 
ulotu sisätiloihin, joihin on vuosikymmenten aikana tehty korjauksia ja 
tilamuutoksia. 

Rakennuksen kolmannen kerroksen ylä- ja välipohjassa sekä ulkosei-
nissä on todettu vuotaneen vesikaton aiheuttamia vaurioita, joiden seu-
rauksena rakenteissa on todettu mikrobivaurioita ja tiloissa sisäilmaon-
gelmia. Vesikatto uusittiin vuonna 2016, ja sisäilmakorjausten ensim-
mäinen vaihe tehtiin kesällä 2016 ja toisen vaiheen korjaustyöt kesällä 
2017.

Hankkeessa poistetaan yläpohjan vanhat lämpöeristeet ja asennetaan 
uudet eristeet. Myös toisen ja kolmannen kerroksen välisestä välipoh-
jasta uusitaan eristeet. Paloturvallisuuden parantamiseksi rakentee-
seen lisätään palolevytys. Uudet asennukset viimeistellään tiivistämäl-
lä. Lisäksi hankkeeseen sisältyy lvi-järjestelmään ja valaistukseen liitty-
viä korjauksia.

Päiväkodin sisäilmakorjausten kustannukset ovat arviolta 1 100 000 
euroa (alv 0 %), eli 2 445 euroa/htm² (alv 0 %). Päiväkoti Linnunlaulun 
nykyinen vuokra on 16,76 euroa/htm². Kiinteistöviraston tilakeskuksen 
hankesuunnitelmavaiheen laskelman mukaan päiväkoti Linnunlaulun 
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pääomavuokran arvioidaan olevan 3,37 euroa/htm², eli vuokran arvioi-
daan olevan yhteensä 20,13 euroa/htm² kuukaudessa. Vuokra on las-
kettu 30 vuoden poistoajalla. Päiväkodin vuokrakustannukset kuukau-
dessa ovat noin 27 738 euroa ja vuodessa 332 858 euroa. 

Sisäilmakorjausten on suunniteltu valmistuvan elokuussa 2017.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 9.5 .2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatusvirastolta on pyydetty lausuntoa liitteenä olevasta päi-
väkoti Linnunlaulun sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta, jonka 
kiinteistölautakunta hyväksyi 18.5.2017 § 250. Päätös tehtiin ehdolla, 
varhaiskasvatusvirasto antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausun-
non. 1.6.2017 lähtien varhaiskasvatusvirasto on ollut osa kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialaa, joten lausunnon antaa kasvatus- ja koulutus-
lautakunta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma 9.5 .2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 60 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/19
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 32
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnalle Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan koulurakennuksen hanke-
suunnitelmasta

HEL 2017-005608 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnalle Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan koulurakennuk-
sen muutostyön 10.5.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Lisäksi lautakunta huomauttaa seuraavista asioista:

 Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan rakennuksen neliötiedoissa on hanke-
suunnitelmassa ristiriitaisuuksia. Laajuustiedot tulee tarkistaa siinä 
vaiheessa, kun väistötila aiheuttaa vuokravaikutuksen Aleksis Kiven 
koulun perusparannuksen väistötilana, jotta ylläpitovuokra määräy-
tyy oikeiden laajuustietojen pohjalta.

 Opetusviraston työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunnos-
saan esittämät asiat tulee huomioida toteutuksessa.

 Lisänä hankesuunnitelmaan varustetaan Sturenkadun tiloihin lukioi-
den yhteinen ylioppilaskirjoitusten varatila. 

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Sturenkatu 2 hankesuunnitelma liitteineen 10.5.2017
2 Opetusviraston työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt opetuslautakunnalta lausuntoa 
Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan, koulujen väistötilaksi korjattavan koulura-
kennuksen 10.5.2017 päivätystä muutostyön hankesuunnitelmasta.

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä tilakeskuksen, Aleksis Ki-
ven koulun käyttäjien ja opetusviraston kanssa. Suunnittelun aikana on 
oltu yhteydessä rakennusvalvontavirastoon. Opetusviraston työsuoje-
lun yhteistoimintahenkilöstö on antanut suunnitelmista lausunnon 
31.5.2017. 

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtäviä toiminnallisia ja tek-
nisiä muutostöitä, joiden myötä aiemmin kaupallisen ja sairaanhoidon 
opetuksen sekä työväenopistotoiminnan käytössä toiminut rakennus 
muutetaan palvelemaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarpeita. 
Hankkeen yhteydessä toteutetaan ne korjaukset ja muutokset, jotka 
ovat väistötilakäytön kannalta välttämättömiä. Tilojen suunnittelussa 
pyritään siihen, että rakennus palvelee tulevia käyttäjiään joustavasti. 
Muutosten jälkeen rakennus toimii alueen koulujen väistötilana. Ensim-
mäisessä vaiheessa tiloihin muuttavat Aleksis Kiven peruskoulun vuo-
siluokat 7-9 sekä Kalasataman erityiskoulun kolme ryhmää, yhteensä 
noin 330 oppilasta. 

Osoitteessa Sturenkatu 2 sijaitsevan rakennuksen vanhempi osa val-
mistui vuonna 1956 Helsingin kauppakouluksi. Vuonna 1980 rakennus-
ta laajennettiin. Rakennuksessa on toiminut Helsingin kauppakoulu ja -
opisto, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Diakonia- ammattikorkea-
koulu Oy ja viimeisimmäksi, vuoden 2016 keväästä lähtien sitä on käyt-
tänyt väistötiloinaan ruotsinkielinen työväenopisto Arbis.

Hankkeessa tehdään muutoksia huonejakoihin, ja toteutetaan seuraa-
vat aineluokat: fysiikka/kemia, biologia/maantieto, kotitalous, musiikki ja 
kuvataide. Muut opetustilat ovat valtaosin yleisopetuksen tiloja. Opetta-
jien tiloja muokataan. Oppilashuolto sijoitetaan vanhemman osan en-
simmäiseen kerrokseen.

Kaikkiin Helsingin kaupungin lukioihin sekä lukioiden väistötiloihin on 
varustettu tilat sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten. Lisäksi Käpylän 
peruskoulun Hykkylän rakennukseen on varustettu kaikkien lukioiden 
ylioppilaskirjoitusten varatila. Tämä tila on kuitenkin syksyllä 2019 jo 
varattu väistön aikaiseen käyttöön, joten Sturenkatu 2:n rakennuksen 
kaksi salia ja kolme luokkatilaa varustetaan varatilaksi varmistamaan 
ylioppilaskirjoitusten sujuvuus mahdollisissa häiriötilanteissa.
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Rakennus on jouduttu erottamaan ympäristöstään kallioon louhitulta 
osaltaan sulkulaattatilalla, joka puhdistetaan eloperäisestä aineksesta 
ja sen tiiveyttä parannetaan. Seinäliittymiä ja läpivientejä tiivistetään, 1. 
kerroksen huonetilojen alapohja puretaan ja osin rakennetaan uudes-
taan. Liikuntasalin lattia tiivistetään ja pintarakenteet ja -materiaalit uu-
sitaan. Väli- ja yläpohjarakenteita tiivistetään, niiltä osin kun sitä ei ai-
emmin ole tehty. Korjaamaton osa laajennusosan yläpohjasta korja-
taan. Julkisivurappauksia korjataan ja koillissivun porrashuoneiden ik-
kunat ja ovet uusitaan. Vanhemman osan yläkerroksien ikkunoidenkun-
to selvitetään. Rakennuksen ilmanvaihtokanavat nuohotaan ja huone-
kohtaiset ilmamäärät säädetään, sekä lisätään kolme uutta ilmanvaih-
tokonetta.

Hankkeen bruttoala on hankesuunnitelmassa ilmoitettu olevan 5955 
brm², huoneistoala 5300 htm² ja hyötyala 5091 hym². Arkkitehdin teke-
män tarkistuslaskelman mukaan hyötyneliöitä on talossa vähemmän, 
3626 hym². Hankesuunnitelman neliötietojen ristiriitaisuudet tulee tar-
kistaa siinä vaiheessa kun väistötila aiheuttaa vuokravaikutuksen Alek-
sis Kiven koulun perusparannuksen väistötilana, jotta ylläpitovuokra 
määräytyy oikeiden laajuustietojen pohjalta.

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman kohdentamattomista korjausmäärärahoista. 

Kustannukset ja vuokravaikutus

Kiinteistöviraston tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan 
hankkeen kustannukset ovat kustannustasossa 10/2016,THI 161,3, RI 
139,9 ovat arvonlisäverottomana 3 000 000 euroa (504 €/brm²) eli ar-
vonlisäverollisena 3 720 000 euroa (625 €/brm²). 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ilmoituksen mukaan tilojen tuleva vuok-
ra on 1 115 585 euroa vuodessa, 92 962 euroa kuukaudessa, eli 17,55 
euroa /htm², 30 vuoden poistoajalla. Vuokranmaksun perusteena on 
5300 htm².

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista perusparan-
nusten rakennustöiden ajalta perusparannuksen kohteena olevan ra-
kennuksen nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Väistötiloista, niiden 
muutoksista ja korjauksista johtuvat tämän summan ylittävät kustan-
nukset lisätään peruskorjaushankkeiden investointikustannuksiin tule-
vaa vuokraa määritettäessä.

Väistötiloista aiheutuva vuokravaikutus lasketaan kunkin koulun osalta 
siltä ajalta, jonka koulu väistötilaa käyttää. Sisäilmaongelmien takia 
väistötiloihin joutuvien koulujen tiloista opetusvirasto maksaa nykyisen 
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vuokran suuruista vuokraa. Tältä ajalta väistötiloista aiheutuvilla lisä-
kustannuksilla ei ole vuokravaikutusta. 

Aleksis Kiven peruskoulun vuosiluokat 7-9 muuttavat Sturenkadun 
väistötilaan sisäilmasyistä ennen varsinaisen perusparannukseen liitty-
vän väistötarpeen alkamista. Myös vuosiluokat 1-6 muuttavat syksyllä 
2017 koulun tontille tuotavaan väistötilapaviljonkiin. Aleksis Kiven pe-
ruskoulun peruskorjaus alkaa suunnitelmien mukaan syksyllä 2018 ja 
valmistuu 11/2020.

Sturenkadun väistötilakoulun muutostyöt ovat suunniteltu alkavaksi tou-
kokuussa 2017 ja valmistuvan heinäkuussa 2017. 

Terveysvaikutusten arviointi:

Hankkeen myötä rakennuksen terveellisyys ja käytettävyys paranee.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Sturenkatu 2 hankesuunnitelma liitteineen 10.5.2017
2 Opetusviraston työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 33
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnalle Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauksen ja tiivis-
tyskorjauksien hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta

HEL 2016-005572 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnalle Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauk-
sen ja tiivistyskorjauksien hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
misesta ja siitä aiheutuvasta vuokravaikutuksesta. Hanke ei sisällä toi-
minnallisia muutoksia.

Kiinteistölautakunta on 18.5.2017 hyväksynyt Töyrynummen ala-asteen 
11.5.2015 päivätyn vesikaton korjauksen ja tiivistyskorjauksien hanke-
suunnitelman 1,2 miljoonan euron enimmäishinnan. Nyt korotettu enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 1,4 miljoonaa euroa maaliskuun 
2017 kustannustasossa ehdolla, että opetusvirasto antaa korotuksesta 
puoltavan lausunnon. Korotus enimmäishinnassa johtuu rakentamisen 
aikana todetusta vesikaton oletettua huonommasta kunnosta.

Törynummen ala-asteen nykyinen vuokra on 475 824 euroa vuodessa. 
Korotuksesta aiheutuva vuokravaikutus on enimmäishinnan korotuksen 
jälkeen 672 636 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalle 196 812 euron pysyviä vuotuisia vuokran lisäkus-
tannuksia. Nyt tehtävät kunnossapidon korjaukset nostavat koulun tila-
vuokraa merkittävästi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota rakentamisen 
suunnittelun ja laadunvalvonnan tärkeyteen ja sen vaikutukseen ter-
veelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan kiinteistö-
jen korjaamisesta aiheutuviin kasvaviin vuokrakustannuksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
2 Hankesuunnitelma 11.5.2016

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta on 21.6.2016 antanut puoltavan lausunnon aikaisem-
masta Töyrynummen ala-asteen vesikaton korjauksen ja tiiviyskorjaus-
ten hankesuunnitelmasta. Kiinteistöviraston tilakeskus on 18.5.2017 
pyytänyt opetuslautakunnalta lausuntoa 11.5.2016 päivätystä  vesika-
ton korjauksen ja tiiveyskorjausten hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korotuksesta. 

Hankesuunnitelma koskee 1990 valmistunutta entistä Töyrynummen 
ala-asteen koulurakennusta osoitteessa Töyrynummentie 8. Ala-asteel-
la opiskelee 250 koululaista, luokka-asteilla 1 – 6. Henkilökuntaa on 
noin 27 henkilöä. Töyrynummen ala-aste ja Suutarilan yläaste yhdistyi-
vät 1.8.2016 Suutarinkylän peruskouluksi.

Kuntotutkimusten mukaan rakennuksen katto vuotaa useasta kohtaa. 
Puutteellisen aluskatteen takia vesi pääsee valumaan ulkoseinäraken-
teeseen. Höyrynsuluissa ja vesikaton tuuletuksessa on ongelmia, pai-
koin nämä puuttuvat kokonaan. Peltikaton yhteenliittymät betoniraken-
teisiin ovat puutteellisia, mikä on aiheuttanut vesivuotoja. 

Laadittu hankesuunnitelma käsittää rakennuksen vesikaton osittaisen 
uusimisen ja räystäsrakenteiden korjaamisen ja uusimisen hankkeen 
vaatimassa laajuudessa. Rakennuksen toisen kerroksen huonetilojen 
ulkoseiniin rajautuvat lattian- ja katonrajan liitospinnat sekä muut ulko-
seinissä olevat liittymäkohdat tiiveyskorjataan. Hanke ei sisällä toimin-
nallisia muutoksia.

Korjaukset tehdään koulutyön aikana vaiheistettuna pienissä osissa 
niin, että väistötiloille ei ole tarvetta. Korjausalue ja tilat pystytään osas-
toimaan siten, että poistumistiet ja turvallisuus ei vaarannu.

Koulurakennuksen bruttoala on 3798 brm² ja huoneistoala 3183 htm². 
Uusittavaa vesikattoa yhteensä 280 m2 ja korjattavaa räystäsrakennet-
ta vesikatolla yhteensä 180 m². Tiiveyskorjauksia suoritetaan yhteensä 
n. 960 m² alalla.

Rakentaminen alkoi kesäkuussa 2016 ja sen on määrä valmistua ke-
sän 2017 aikana. Hanke on rahoitettu kaupunkiympäristön kohdenta-
mattomista määrärahoista.
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Rakentamisen aikana urakka-alueen vesikaton rakenteet osoittautuivat 
arviota huonokuntoisemmiksi, mikä korotti hankkeen enimmäishintaa. 

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman arvion mukaan hankkeen kus-
tannukset kustannustasossa 3/2016 ovat verottomana 1 400 000 euroa 
ja verollisena noin 1 736 000 euroa.

Nykyinen vuokra koko kiinteistöstä on 475 824 euroa vuodessa. Kau-
punkiympäristön ilmoituksen mukaan perusparannuksen jälkeinen 
vuokra-arvio on 672 636 euroa vuodessa. Perusparannuksen aiheutta-
ma pysyvä vuokrankorotus on 196 812 euroa vuodessa. Vuokrankoro-
tuksen lisäksi opetusvirastolle ei aiheudu hankkeesta ylimääräisiä 
muutto-, siivous- eikä ruokailukustannuksia.

Terveysvaikutusten arviointi:

Hankkeella on terveysvaikutuksia. Hankesuunnitelman mukaisilla toi-
menpiteillä parannetaan sisäilman laatua ja rakennuksen energiatehok-
kuutta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
2 Hankesuunnitelma 11.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 34
Huoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen osoitteessa Neulapa-
dontie 6

HEL 2017-008606 T 10 01 04

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti irtisanoa liitteenä olevan 
31.1.2001 allekirjoitetun vuokrasopimuksen osoitteessa Neulapadontie 
6.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa tilapalvelu-
päällikön allekirjoittamaan irtisanomisilmoituksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimus 2001.pdf
2 Opetuslautakunnan päätös 31.5.1994 liitteineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta on vuokrannut 31.5.1994 (§ 129) Neulapadontien pa-
rakin maanvuokran hinnalla ********** ehdolla, että vuokralainen mak-
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saa rakennuksesta aiheutuvat kaikki ylläpitokustannukset ja maanvuok-
ran. Sopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.8.2016 (§ 672) ko. tontille Neulapa-
dontie 6 rakennettavan lasten päiväkoti Neulasen tarveselvityksen ja 
hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukaan nykyiset peruskor-
jausta edellyttävät, mutta peruskorjauksiltaan kalliit rakennukset päivä-
koti, koulu ja parakki puretaan. Päiväkoti ja koulu siirtyvät väistötiloihin 
elokuussa. Rakennustyöt voidaan aloittaa, kun tontilla oleva parakki 
voidaan purkaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimus 2001.pdf
2 Opetuslautakunnan päätös 31.5.1994 liitteineen.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasko
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§ 35
Oikaisuvaatimus päiväkodinjohtajan viran täyttämisestä

HEL 2017-004896 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöstä 
11.5.2017 (§ 17) päivähoitoyksikkö Pihlajan päiväkodinjohtajan virkava-
linnasta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tar-
koituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialajohtajan päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 42812

keijo.raikkonen(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on tehnyt 11.5.2017 (§ 17) 
päätöksen päivähoitoyksikkö Pihlajan päiväkodinjohtajan virkaan valin-
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nasta 1.11.2017 lukien 3 155,64 euron tehtäväkohtaisen palkan mu-
kaan määräytyvin palkkaeduin. Tehtävä alkaa ensin sijaisuutena 1.8.–
31.10.2017.

Virkaa hakenut on tehnyt lautakunnalle asiaa koskevan oikaisuvaati-
muksen. Oikaisuvaatimuksen perusteena on muotovirhe. Lisäksi hakija 
katsoo, että hänet tulisi valita virkaan sopivampana ja pätevämpänä. 
Tarkemmin oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät liitteenä 1 olevas-
ta oikaisuvaatimuksesta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on hakenut päivähoitoyksikkö Pihlajan päi-
väkodinjohtajan virkaa, joten hänellä on ollut oikeus tehdä oikaisuvaati-
mus. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätös 11.5.2017 (§ 
17) on lähetetty hakijalle tiedoksi 16.5.2017. Tämän jälkeen oikaisuvaa-
timuksen tekijälle on lähetetty 30.5.2017 toimialajohtajan päätös 
29.5.2017 (§ 17), jossa on hallintolain 51 §:n perusteella kirjoitusvirhee-
nä korjattu päätöksen perustelutekstissä päiväkoti Pacius Pihlajaksi. 
Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 
15.6.2017, joten oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viran-
omaiselle.

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt 16.11.2016 (§ 291), että en-
nen Helsingin kaupungin uuden hallintosäännön voimaantuloa 
1.6.2017, toimialajohtaja voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liit-
tyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voi-
maantuloa. 

Virkavalinnan on tehnyt toimivaltainen toimialajohtaja. Päätös on ennen 
uuden johtamisjärjestelmän voimaantuloa muodostettu teknisesti Hel-
singin kaupunginkansliassa, minkä johdosta päätöksessä on tätä osoit-
tavat tunnistetiedot. Päätös on pykälöity ja sillä on diaarinumero eli tältä 
osin oikaisuvaatimuksen tekijän väite puutteellisesta numeroinnista ei 
vastaa asiakirjallista tietoa. Päätöksessä on päätöksentekijän virka-
asema, missä virassa on päätöksentekohetkellä vain yksi viranhaltija 
eli päätöksentekijä on yksilöitävissä. Edellä mainitun kirjoitusvirheen 
korjaaminen hallintolain 51 §:n perusteella on ollut viranomaisen velvol-
lisuus ja oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut korjatun päätöksen. Pää-
töksessä ei ole sen pätevyyteen vaikuttavaa muotovirhettä.

Päiväkodinjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on kasvatustieteen 
kandidaatti (lastentarhanopettaja), soveltuva ammattikorkeatutkinto tai 
aikaisempi opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosi-
aalikasvattaja sekä riittävä johtamistaito. Kielitaitovaatimuksena on 
suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito ja ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen taito.
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Kelpoisuusvaatimusten lisäksi päiväkodinjohtajan tehtävän menestyk-
sellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista varhais-
kasvatuksen johtamisen ja kehittämisen osaamista, hyviä neuvottelu-, 
asiakasohjaus- ja viestintätaitoja sekä kykyä seurata ja tulkita kustan-
nuksia ja resursseja osana päivähoidon tulosbudjettia. Tehtävän me-
nestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi kykyä itsenäiseen työsken-
telyyn sekä hyvää organisointi- ja päätöksentekokykyä. Eduksi luetaan 
varhaiskasvatuksen tuntemus, aikaisempi kokemus johtamistehtävistä, 
kehittämisorientoitunut työote, sekä kyky hahmottaa laajoja kokonai-
suuksia. Lisäksi eduksi luettiin vahva näkemys varhaiskasvatuksen pe-
dagogiikasta sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtami-
sesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 23 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 22 
hakijalla. Hakemusten perusteella 1 hakija ei täyttänyt asetettuja kelpoi-
suusehtoja. Virkaan valittiin ********** kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialajohtajan päätöksestä ilmenevillä perusteilla.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoittaa työkokemuksensa osalta työnanta-
jakseen 1997 - 2017 Helsingin kaupungin ja muut kunnat. Helsingin 
kaupungin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän mukaan oikaisuvaati-
muksen tekijän viimeinen työssäolopäivä Helsingin kaupungin palveluk-
sessa on ollut 2.2.2008, jolloin hänen työsuhteensa on päättynyt irtisa-
nomisen johdosta, minkä jälkeen hän ei ole työskennellyt Helsingin 
kaupungin palveluksessa varhaiskasvatustehtävissä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole virkaan soveltuva irtisanomistaan kos-
kevasta 15.6.2007 annetusta lainvoimaisesta viranhaltijan päätöksestä 
ja sen liitteistä ilmenevät syyt huomioon ottaen (liite 2).  

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin yhtenä nimitysperusteena on 
kyky. Korkeimman hallinto-oikeuden 3.9.2014 antamalla päätöksellä 
(Dnro 1619/3/13)) hylättiin hakijan valitus koskien päätöksestä ilmene-
vää muuta päiväkodinjohtajan virkavalintaa. Hallinto-oikeuden päätök-
sen muuttamiseen ei ollut perusteita ja korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan muutoksenhakijaa oli 
asiakirjaselvityksen perusteella pidettävä päiväkodinjohtajan virkaan 
laajemman ja monipuolisemman koulutuksen perusteella koulutuksel-
taan ja työkokemukseltaan ansioituneempana kuin virkaan valittua. 
Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että muutoksenhakijan aiemman päivä-
kodinjohtajan virkasuhteen irtisanominen oli ollut hyväksyttävä peruste 
katsoa muutoksenhakija sopimattomaksi kyseessä olleeseen virkaan. 
Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että sopimattomuus tässä yhtey-
dessä liittyy Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin yhtenä nimitys-
perusteena mainittuun kykyyn. Hakijoita arvioitaessa oli voitu päätyä 
siihen, ettei muutoksenhakijalla ole hänen aikaisemmasta työskentelys-
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tään ja irtisanomisestaan saadun tiedon perusteella riittävää kykyä ky-
symyksessä olleen viran hoitamiseen. 

Edellä mainitun ratkaisun lisäksi korkein hallinto-oikeus on 18.4.2016 
kolmella päätöksellään hylännyt valittajan kolmea muuta päiväkodinjoh-
tajan virkaa koskevat valitukset (Dnro 3721/3/14 ja 3740/3/14, 
3720/3/14 ja 3742/3/14, 3719/3/14 ja 3741/3/14). Korkein hallinto-oi-
keus on perustelluissaan kunkin päätöksen osalta todennut muun ohel-
la, että varhaiskasvatuslautakunta on voinut valittajan aikaisemmasta 
työskentelystä ja vastaavasta irtisanomisesta saadun tiedon perusteel-
la todeta, että valittajalla ei ole riittävää kykyä päiväkodinjohtajan viran 
hoitamiseen. Varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen liitteenä on ollut 
selvitys, josta on käynyt ilmi valittajan irtisanomiseen johtaneet syyt.

Esittelijä katsoo, että päiväkodinjohtajan viran täyttömenettelyssä on 
hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä muut ansiot arvioitu asianmu-
kaisesti ja virkaan on valittu viran hoitamiseen parhaat edellytykset 
omaava henkilö. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksen-
mukaisuusperusteita, joiden johdosta toimialajohtajan päätöstä olisi 
muutettava, joten oikaisuvaatimus tulisi hylätä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 42812

keijo.raikkonen(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 31 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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Tiedoksi

Aluepäällikkö

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 11.05.2017 § 17
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§ 36
Oikaisuvaatimus koskien välinehuoltoalan perustutkinnon (koulu-
tuskokeilu) määräaikaista tuntiopettajan virkasuhdetta

HEL 2017-004910 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota Stadin ammattiopiston 
toimialarehtorin 26.4.2017 tekemän päätöksen (§ 6) ja palauttaa asian 
Stadin ammattiopiston uudelleen käsiteltäväksi esitystekstistä lähem-
min ilmenevin perustein.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Toimialarehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Stadin ammattiopiston toimialarehtori päätti 26.4.2017 (§ 6) valita Sta-
din ammattiopistoon määräaikaiseen ammatillisen tuntiopettajan virka-
suhteeseen välinehuoltoalan perustutkinnon kokeilukoulutukseen sai-
raanhoitaja, terveydenhoitaja ********** lukuvuodeksi 2017 - 2018 al-
kaen 1.8.2017.

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 10.5.2017 ja 
katsoo, että hänet olisi tullut valita valitun sijaan kysymyksessä olevaan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Perusteluinaan oikaisuvaatimuksen-
tekijä toteaa, että hänellä on parempi koulutus ja täyttää tehtävän kel-
poisuusehdot ja katsoo, ettei valittu täytä tehtävän kelpoisuusehtoja. 
Hän myös toteaa, että on hoitanut kysymyksessä olevaa tehtävää kaksi 
vuotta ja hänellä on välinehuoltoalan työtehtävien tuntemusta yli 20 
vuotta, joista kolme vuotta välinehuollon suunnittelijana ja välinehuolto-
työn kehittäjänä. 

Esittelijä toteaa, että Stadin ammattiopiston toimialarehtorin päätöstä 
26.4.2017 (§ 6) ei ole perusteltu riittävästi, kuten hallintolain 45 §:n 1 
momentissa edellytetään. Päätöksen perusteluissa on ilmoitettava, mit-
kä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainittava 
sovelletut säännökset. Valintapäätöksessä tulee ilmetä ainakin, mitkä 
seikat vaikuttavat valituksi tulleen valintaan verrattuna muihin hakijoi-
hin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Toimialarehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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Päätöshistoria

Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Hyvinvointi 
26.04.2017 § 6
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§ 37
Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)
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§ 38
Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)
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§ 39
Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

HEL 2017-008054 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että koska ********** ovat pe-
ruuttaneet iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 30.5.2017 (§ 
2245) tekemänsä oikaisuvaatimuksen, enemmän lausunnon antaminen 
asiasta raukeaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnalle on tehty 4.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoimin-
nasta vastaavan erityissuunnittelijan 30.5.2017 (§ 2245) tekemästä ilta-
päivätoimintaan ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimus on peruutettu 8.8.2017 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapuneella ilmoituksella.

Koska oikaisuvaatimus on peruutettu, enemmän lausunnon antaminen 
asiassa raukeaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen 8.8.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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§ 40
Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

HEL 2017-006878 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että koska ********** ovat pe-
ruuttaneet iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 30.5.2017 (§ 
2171) tekemänsä oikaisuvaatimuksen, enemmän lausunnon antaminen 
asiasta raukeaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunnalle on tehty 8.6.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoimin-
nasta vastaavan erityissuunnittelijan 30.5.2017 (§ 2171) tekemästä ilta-
päivätoimintaan ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimus on peruutettu 2.8.2017 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapuneella ilmoituksella.

Koska oikaisuvaatimus on peruutettu, enemmän lausunnon antaminen 
asiassa raukeaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628
kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 oikaisuvaatimuksen peruutus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti
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§ 41
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-006892 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavan 
erityissuunnittelijan iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 
30.5.2017 (§ 2170) tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaati-
muksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija on 30.5.2017 (§ 2170) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoi-
mintaan ottamisesta Mannerheimin lastensuojeluliiton iltapäiväkerhoon 
Ruusulaan. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 22.6.2017 
postin kuljetettavaksi. Päätöksestä on tehty 8.6.2017 Helsingin kaupun-
gin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen mukaan 
lapsi on liian pieni olemaan yksin kotona tai kävelemään yksin leikki-
puistoon. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa arvostellaan hakumenettelyyn 
liittyvää viestintää.
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Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. 

Opetustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan jaos-
tojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty, 
päättää osaltaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen 
perusteista.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättä-
nyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista.

Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toimintaan otetaan ensisijai-
sesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on 
tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi vali-
taan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuk-
sen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimipaik-
kaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvois-
ten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista 
perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista. Keväällä kielteisen pää-
töksen saaneiden hakemukset sekä hakuajan jälkeen saapuneet hake-
mukset käsitellään syksyllä, mikäli alueen toimintapaikkoihin on tullut 
kesän aikana peruutuksia.

Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 23.10.2014 (§ 38) päättänyt oman 
osastonsa osalta, että oppilaat ottaa kaupungin järjestämään ja hankki-
maan aamu- ja iltapäivätoimintaan kulloinkin voimassa olevien aamu- 
ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteiden mukaisesti 
perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija.

Perusopetuslinjan erityissuunnittelijalta saadun tiedon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemaan iltapäivätoimintaan oli yhteensä 55 ha-
kijaa. Oikaisuvaatimuksenalaisen päätöksen mukaan toimintaan sijoi-
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tettiin ensisijaisesti 1. luokan oppilaat. Toimintaan otettiin 26 ensimmäi-
sen vuosiluokan oppilasta. 22 hakijaa, joiden joukossa oli sekä ensim-
mäisen ja toisen vuosiluokan oppilaita että erityisen tuen oppilaita sai 
paikan muiden toiminnanjärjestäjien iltapäiväkerhoista. Seitsemälle ha-
kijalle kuten myös oikaisuvaatimuksen tekijä lapselle jouduttiin teke-
mään kielteinen päätös. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjä perusteluja ei 
voida ottaa päätöksenteossa huomioon.

Perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen perusteiden 
mukaan lapsi valitaan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan te-
kemän hakemuksen perusteella. Hakemus jätetään siihen toimintapaik-
kaan, johon ensisijaisesti haetaan. Paikat jaetaan toimintaan ottamisen 
perusteiden mukaisesti siten, että ensisijaisesti toimintaan otetaan 1. 
vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän 
jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Etukäteen ei ole 
tiedossa, minkä verran 1. ja 2. luokkalaisia ja erityistä tukea saavia ha-
kijoita on eri toimintapaikkoihin.  Toiminnan järjestäjät ryhmittelevät toi-
mintaan osallistuvat lapset tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan taval-
la vasta sen jälkeen, kun ryhmän kokoonpano on selvillä.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Iltapäivätoiminnan koordinaattorilta saadun tiedon mukaan oikaisuvaa-
timuksen tekijän lapsi on toiminnan alkamisen jälkeen saanut paikan 
Töölön seurakunnan iltapäivätoiminnasta 21.8.2017 alkaen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus päätökseen 30.5.2017 § 2170

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 42
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-008516 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavan 
erityissuunnittelijan iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 
19.5.2017 (§ 773) tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaati-
muksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija on 19.5.2017 (§ 773) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoi-
mintaan ottamisesta Nanon iltapäiväkerhoon Hiidenkiven peruskou-
luun. Oikaisuvaatimuksen tekijä haki lapselleen paikkaa Tapanilan erän 
iltapäiväkerhosta. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 
22.6.2017 postin kuljetettavaksi. 

Päätöksestä on tehty 12.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon saa-
punut oikaisuvaatimus. 
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Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättä-
nyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista.

Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toimintaan otetaan ensisijai-
sesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on 
tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi vali-
taan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuk-
sen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimipaik-
kaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvois-
ten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista 
perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista. 

Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 23.10.2014 (§ 38) päättänyt oman 
osastonsa osalta, että oppilaat ottaa kaupungin järjestämään ja hankki-
maan aamu- ja iltapäivätoimintaan kulloinkin voimassa olevien aamu- 
ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteiden mukaisesti 
perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija.

Perusopetuslinjan erityissuunnittelijalta saadun tiedon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemaan iltapäivätoimintaan oli yhteensä 89 ha-
kijaa. Toimintaan otettiin 55 ensimmäisen vuosiluokan oppilasta mu-
kaan lukien erityisoppilaita. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaista 16 se-
kä kaikki toisen vuosiluokan hakijat (18), mukaan lukien erityisoppilaita 
saivat paikan muiden toiminnanjärjestäjien kerhoista. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijän lapsi sai paikan Nanon kerhotoiminnasta Hiidenkiven perus-
koulusta. 

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.
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Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus 3.7.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 43
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-008168 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** iltapäivätoiminnan palveluvastaavan iltapäivätoimintaan otta-
mista koskevasta päätöksestä 22.5.2017 (§ 1102) tekemän oikaisuvaa-
timuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Iltapäivätoiminnan palveluvastaava on 22.5.2017 (§ 1102) tehnyt 
myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta Helsingin seura-
kuntayhtymän Paavalin seurakunnan Paavalin kirkon toimintaan. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä haki lapselleen paikkaa Helsingin Jalkapal-
loklubin iltapäiväkerhosta Vallilan ala-asteen Hermannin sivukoulun 
ryhmästä. Oikaisuvaatimuksen mukaan lapselle tarjottu seurakunnan il-
tapäivätoiminta ei käy, koska lapsi ei vakaumuksellisista syistä kuulu 
kirkkoon ja päätös on ristiriidassa kasvatustyön tukemisen tavoitteen 
kanssa.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 22.6.2017 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 10.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa oikealle toimielimelle. 
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Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan 
ottamisen perusteista. Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toi-
mintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat 
oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosi-
luokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yhteen toiminta-
paikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määräajassa saapu-
neita hakemuksia toimipaikkaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, 
suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei 
tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään 
osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisista toimintapaikois-
ta. 

Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 23.10.2014 (§ 38) päättänyt oman 
osastonsa osalta, että oppilaat ottaa kaupungin järjestämään ja hankki-
maan aamu- ja iltapäivätoimintaan kulloinkin voimassa olevien aamu- 
ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteiden mukaisesti 
perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet ja perusteet on määritelty perusopetuslain 
48 a §:ssä, Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimin-
nan perusteissa (2011) sekä Helsingin kaupungin perusopetuksen ilta-
päivätoiminnan toimintasuunnitelmassa (2013). Aamu- ja iltapäivätoi-
minnan perusteiden mukaan toiminnan eettisenä lähtökohtana ovat Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuk-
sen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut kasvatuk-
selliset periaatteet ja käytännöt. Kaupungin toimintasuunnitelman mu-
kaan iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonais-
valtaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja 
kehitykselle. Toimintaan ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Myös seura-
kunnan järjestämässä toiminnassa noudatetaan näitä säädöksiä ja 
suunnitelmia. 
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Oikaisuvaatimuksen valmistelun yhteydessä uskonnon harjoittamista 
koskevan kysymyksen osalta palveluntuottaja on vahvistanut, ettei toi-
mintaan kuulu uskonnon harjoittaminen ruokarukoukset mukaan lukien. 

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 44
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 45
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 46
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-008042 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavan 
erityissuunnittelijan iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 
31.5.2017 (§ 2436) tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaati-
muksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Keskustelu.

Jäsen Korkkula ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun 
siten, että huoltajan oikaisuvaatimus hyväksytään.

Kannattaja jäsen Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Jatketaan asian käsittelyä
EI-ehdotus: Jäsen Korkkulan palautusehdotus

Jaa-äänet: 10
Jäsenet Apter, Diarra, Harms-Aalto, Jalovaara, Kari, Kivekäs, Kopra, 
Niskanen, Saxberg, puheenjohtaja Pakarinen

Ei-äänet: 2
Jäsenet Korkkula, Malin

Tyhjä: 1
Jäsen Mohamed

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10-2 (1 tyhjä).

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija on 31.5.2017 (§ 2436) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivä-
toimintaan ottamisesta Helsingin seurakuntayhtymän Munkkiniemen 
seurakunnan Munkkivuoren kirkon toimintaan. Oikaisuvaatimuksen te-
kijä haki lapselleen paikkaa Helsingin Jalkapalloklubin iltapäiväkerhosta 
Talihallista. Oikaisuvaatimuksen mukaan lapselle tarjottu seurakunnan 
iltapäivätoiminta ei käy, koska perhe ei kuulu kirkkoon. Lisäksi oikaisu-
vaatimuksessa kysytään, miten arvonta on suoritettu.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 22.6.2017 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 3.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle. 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättä-
nyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista.
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Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toimintaan otetaan ensisijai-
sesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on 
tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi vali-
taan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuk-
sen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimipaik-
kaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvois-
ten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista 
perus-opetuslain mukaisista toimintapaikoista. 

Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 23.10.2014 (§ 38) päättänyt oman 
osastonsa osalta, että oppilaat ottaa kaupungin järjestämään ja hankki-
maan aamu- ja iltapäivätoimintaan kulloinkin voimassa olevien aamu- 
ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteiden mukaisesti 
perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija.

Perusopetuslinjan erityissuunnittelijalta saadun tiedon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemaan iltapäivätoimintaan oli yhteensä 64 toi-
sella vuosiluokalla oleva hakijaa. Toimintaan otettiin 55 hakijaa mukaan 
lukien erityisoppilaita. Yhdeksän hakijaa sai paikan muiden toiminnan-
järjestäjien iltapäiväkerhoista. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi sai pai-
kan Munkkivuoren seurakunnan järjestämästä toiminnasta. 

Arvonta suoritettiin iltapäivätoiminnan valmistelukokouksessa opetusvi-
rastossa 10.5.2017. Kokoukseen osallistuivat alueen iltapäivätoiminnan 
palveluntuottajien edustajia sekä opetusviraston aluekoordinaattori. Ar-
vontatilanteessa aluekoordinaattori arpoi sokkona sekoitetusta, ylösa-
laisin käännetystä hakemusviuhkasta toiseen ryhmään arvottavat hake-
mukset.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet ja perusteet on määritelty perusopetuslain 
48 a §:ssä, Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimin-
nan perusteissa (2011) sekä Helsingin kaupungin perusopetuksen ilta-
päivätoiminnan toimintasuunnitelmassa (2013). Aamu- ja iltapäivätoi-
minnan perusteiden mukaan toiminnan eettisenä lähtökohtana ovat Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuk-
sen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut kasvatuk-
selliset periaatteet ja käytännöt. Kaupungin toimintasuunnitelman mu-
kaan ilta-päivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen koko-
naisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle 
ja kehitykselle. Toimintaan ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Myös 
seurakunnan järjestämässä toiminnassa noudatetaan näitä säädöksiä 
ja suunnitelmia. 
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 47
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-007885 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavan 
erityissuunnittelijan iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 
30.5.2017 (§ 2243) tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaati-
muksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija on 30.5.2017 (§ 2243) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivä-
toimintaan ottamisesta Helsingin seurakuntayhtymän Töölön seurakun-
nan iltapäiväkerhoon. Oikaisuvaatimuksen tekijä haki lapselleen paik-
kaa Mannerheimin lastensuojeluliiton iltapäiväkerhosta perhetoiminta-
keskus Ruusulasta. Oikaisuvaatimuksen mukaan lapselle vahvistettu il-
tapäivätoiminnan paikka vaikeuttaa erittäin olennaisesti perheen talou-
den logistiikkaa.
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 22.6.2017 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 2.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle. 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättä-
nyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista.

Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toimintaan otetaan ensisijai-
sesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on 
tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi vali-
taan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuk-
sen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimipaik-
kaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvois-
ten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista 
perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista. 

Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 23.10.2014 (§ 38) päättänyt oman 
osastonsa osalta, että oppilaat ottaa kaupungin järjestämään ja hankki-
maan aamu- ja iltapäivätoimintaan kulloinkin voimassa olevien aamu- 
ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteiden mukaisesti 
perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija.

Perusopetuslinjan erityissuunnittelijalta saadun tiedon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemaan iltapäivätoimintaan oli yhteensä 55 ha-
kijaa. Oikaisuvaatimuksenalaisen päätöksen mukaan hakemuksia oli 
enemmän kuin paikkoja ja arvonnan perusteella oikaisuvaatimuksen te-
kijän lapsi ei saanut hakemaansa paikkaa. Toimintaan otettiin 26 en-
simmäisen vuosiluokan oppilasta. 22 hakijaa, joiden joukossa oli sekä 
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaita että erityisen tuen oppilaita 
sai paikan muiden toiminnanjärjestäjien iltapäiväkerhoista. Seitsemälle 
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hakijalle jouduttiin tekemään kielteinen päätös. Oikaisuvaatimuksen te-
kijän lapsi sai paikan Töölön seurakunnan iltapäiväkerhosta. Oikaisu-
vaatimuksessa esitettyjä perusteluja ei voida ottaa päätöksenteossa 
huomioon.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 101 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/35
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 48
Päiväkoti Ebeneserin toiminnan käynnistäminen

HEL 2017-007882 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Ebeneserin, 
42 tilapaikkaa, varhaiskasvatus ja esiopetus alue 8:lle (Alppiharju-Valli-
la-Pasila-Vanhakaupunki), varhaiskasvatusyksikkö Louhen yhteyteen, 
osoitteeseen Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki 2.10.2017 lukien. Var-
haiskasvatusyksikön uusi nimi on Vy Ebeneser-Louhi.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan lautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta 
(15 luku, 1§). 

Koko keskisen suurpiirin alueella 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa 
merkittävästi lähes 1 600 lapsella vuosina 2016–2025. Varhaiskasva-
tuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan alue- ja kau-
punkitasolla. Varhaiskasvatuspalvelun tarjoaminen edellyttää, että pal-
veluntarve ja paikkojen määrä ovat tasapainossa. 

Vuoden 2016 aikana varhaiskasvatus ja esiopetus alue 3:lla 1-6 vuo-
tiaiden lasten määrä lisääntyi lähes 170 lapsella, vaikka ennustettu 
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väestön kasvu oli noin 80 lasta. Kasvaneeseen palvelutarpeeseen tar-
vitaan välittömästi lisää tiloja.

Osoitteessa Helsinginkatu 3-5 sijaitsee vuonna 1908 valmistunut Ebe-
neser-talo, jossa oli vuodesta 1908 vuoteen 1986 lastentarhatoimintaa. 
Lisäksi tiloissa on toiminut Lastentarhaseminaari Ebeneser 1990-luvul-
le asti. Viime vuosina talossa on toiminut Lastentarhamuseo, Keski-
Helsingin Musiikkiopisto ja vuodesta 2012 alkaen yksityinen päiväkoti.

Ebeneser-talossa käynnistyi remontti keväällä 2017, siinä yhteydessä 
yksityinen päiväkoti siirtyi pysyvästi pois päiväkotikäytössä olleista ti-
loista ja Ebeneser-säätiö otti yhteyttä Helsingin kaupunkiin ja tarjosi ti-
loja vuokrattavaksi. Meneillään olevan remontin yhteydessä muun 
muassa parannetaan tilojen ilmanvaihtoa ja lisätään wc-tiloja, jotta tilat 
aiempaa paremmin vastaavat nykyisiä päiväkotitiloille asetettuja vaati-
muksia.  Kaupunkiympäristö toimiala on tehnyt yhteistyötä Ebeneser-
säätiön kanssa muutostöiden suunnittelussa. Päiväkodin yhteydessä 
on aidattu piha ulkoilua varten.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattavaksi suunnitellun päi-
väkodin tilat, ovat 369 m², 42 tilapaikkaa. Kaupunkiympäristö toimialan 
ilmoittama vuokra on enintään 22,00 euroa/m² eli kuukaudessa 8 118 
euroa. Vuodessa yhteensä noin 97 400 euroa. Päiväkotitoiminta on tar-
koitus käynnistää lokakuun 2017 alussa. 

Käyttömenot ilman vuokrakustannuksia ovat noin 392 000 euroa, josta 
henkilöstömenojen osuus on noin 282 000 euroa.  Talousarviossa ei 
ole varauduttu paikkojen lisäämisen aiheuttamiin kustannuksiin. Toi-
minnan käynnistämiskustannukset ovat noin 25 000 euroa, joihin voi-
daan varautua talousarvion puitteissa.

Hallinnollisesti päiväkoti Ebeneser liitetään varhaiskasvatusyksikkö 
Louheen, jolloin varhaiskasvatusyksikön uudeksi nimeksi tulee Ebene-
ser-Louhi. Muutosta on käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatusalueella tarkastellaan muutosten yhteydessä koko alu-
een palveluverkkoa kokonaisuutena. Alueellisella tarkastelulla tuetaan 
lasten ja henkilökunnan hyvinvointia turvaamalla varhaiskasvatukselle 
riittävät varhaiskasvatustoimintaan soveltuvat tilat palveluiden järjestä-
miseen sekä ajanmukaiset ja viihtyisät oppimisympäristöt.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 49
Päiväkoti Lapinmäen korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarve-
selvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitel-
masta

HEL 2017-004906 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Lapinmäen 
korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen ja antoi kaupun-
kiympäristölautakunnalle 5.5.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta 
omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma LPK Lapinmäki 2017-05-05 liitteineen_arkisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä. 

Munkkiniemi-Pitäjänmäki varhaiskasvatusalueella suomen- ja muun 
kielisten lasten määrä kasvaa väestöennusteen mukaan vuosina 2016 
- 2026 noin 160 lapsella. Väestönkasvu tarkoittaa koko varhaiskasvatu-
salueella päivähoitopalveluiden tarvitsijoina noin 100 lasta. Varhaiskas-
vatusalueen väestönkasvusta noin puolet toteutuu Munkkiniemen alu-
eella.

Suunnitteilla oleva päiväkoti Lapinmäen korvaava uudisrakennus ra-
kennetaan Munkkiniemen kaupunginosaan osoitteeseen Kangaspellon-
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tie 6, 00350 Helsinki, kortteli 29068/5. Hanke sisältyy talousarvion ta-
lonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosille 2017–2026 vuo-
sina 2018–2019 toteutettavana hankkeena. Päiväkoti Lapinmäen kor-
vaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmavaiheen tilaohjelman laa-
juus on 1 577 brm², 1 265 htm². Tilapaikkoja on 160 ja huoneistoalaa 8 
m²/lapsi

Uudisrakennus toteutetaan lähes vanhan päiväkotikiinteistön paikalle, 
ja sillä korvataan nykyisen purettavan päiväkoti Lapinmäen tilat (100 ti-
lapaikkaa), uusia tilapaikkoja saadaan noin 60. Hanketta on suunniteltu 
nykyistä päiväkotia laajempana, koska alueella varaudutaan väestön-
kasvuun sekä palvelutarpeesta riippuen nyt väliaikaisesti käytössä ole-
vien tilojen korvaamiseen. 

Kaksikerroksisessa päiväkoti Lapinmäen suunnittelussa on hyödynnet-
ty konseptipäiväkotisuunnittelun periaatteita ja kokemuksia tiloista. Ta-
voitteena ovat joustavat ja avoimet oppimisympäristöt sekä tilatoimin-
noiltaan tehokas päiväkoti. Tilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskas-
vatuksen nykyisiä toimintatapoja, joissa korostuu lasten osallisuus ja 
pienryhmätoiminta. Tilojen käyttäjät osallistuvat tilasuunnitteluun ja 
käyttöönottovaiheessa oppimisympäristöjä rakennettaessa kuullaan 
lasten mielipiteitä. Tilat on suunniteltu esteettömäksi, erityistä huomiota 
kiinnitetään akustiikkaan. paloturvallisuuteen, sisäilman laatuun sekä 
valaistukseen. Päiväkoti täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden raken-
tamismääräysten uudisrakentamisella asetetut vaatimukset.

Päiväkodin aidatun leikkipihan koko leikkivälineineen ja varastoineen 
on 3 695 m². Tontille osoitetut autojen pysäköintipaikat ja pyörätelineet 
palvelevat päiväkodin saattoliikennettä.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen hankesuunnitelmavaiheen laskeman 
mukaan arvio uudisrakennuksen rakentamiskustannuksista on 6,2 milj. 
euroa (alv 0 %) joulukuun 2016 kustannustasossa. Vuokrattavasta ti-
laelementtirakennuksesta kahden vuoden (24 kuukaudeksi) ajalta muo-
dostuu päiväkoti Lapinmäelle väistötilakustannuksia 1 318 200 euroa 
(alv 0 %). 

Alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on noin 38 580 €/kk, eli 
462 672 € vuodessa. Vuokra on 30,00 €/m²/kk, mikä koostuu 25,50 
€/m²/kk pääomavuokrasta ja 4,50 €/m²/kk ylläpitovuokrasta. Pääoma-
vuokra sisältää väistötilan aiheuttaman kustannusvaikutuksen, joka on 
noin 3,50 €/m2/kk. Vuokra on laskettu 30 vuoden poistoajalle tilahan-
keohjeen mukaisesti sisältäen väistötilakustannukset. Vuokrakustan-
nukset tilapaikkaa kohden ovat noin 241 € kuukaudessa. 

Arvioidut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat noin 1 596 000 
€/v, josta henkilöstömenojen osuus on noin 1,1, milj. €. Käynnistämis-
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kustannukset ilman tietohallinnon hankintoja ovat noin 96 000 €. Hank-
keen aiheuttamiin henkilöstö-, vuokra- ja muihin kustannuksiin tullaan 
varautumaan viimeistään vuoden 2019 talousarviossa.

Päiväkoti Lapinmäen uudisrakentaminen on suunniteltu käynnistyvän 
keväällä 2018 ja valmistuvan kesällä 2019.

Nykyisen päiväkoti Lapinmäen toiminta siirtyy väistötiloihin tilaelement-
tirakennukseen jo syksyllä 2017. Väistötilat sijaitsevat nykyisen päivä-
kodin vieressä olevalla puistoalueella. Uudisrakennuksen rakentamisen 
aikaista työmaamelua sekä muita riskejä rajoitetaan vanhan päiväkodin 
tontin ja väistöpäiväkodin välille rakennettavalla umpiaidalla. 

Terveys ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan 
säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida 
alueiden palvelutarpeet ja taloudellisten resurssien riittävyys. Muutos-
ten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastel-
laan kokonaisuutena. Palveluverkon kehittämisellä tuetaan lasten ja 
henkilökunnan hyvinvointia turvaamalla varhaiskasvatukselle turvalliset 
ja terveelliset tilat sekä ajanmukaiset ja viihtyisät oppimisympäristöt. 
palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden tarpeisiin voidaan 
vastata mahdollisimman hyvin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma LPK Lapinmäki 2017-05-05 liitteineen_arkisto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö
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§ 50
Perusopetuksen aluepäällikön viran täyttäminen

HEL 2017-008973 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa perusopetuksen aluepäälli-
kön virkaan (nro 035103) toistaiseksi Kimmo Mustosen. Virantoimitus 
alkaa 18.9.2017.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päät-
ti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluk-
sessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, 
päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvis-
tettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys 
terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista 
koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrä-
tään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koe-
aika.

Käsittely

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusopetuksen aluepäällikkö_hakijayhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
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koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on perustanut perusopetuksen aluepäällikön viran 
26.6.2017. Virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin ilmoitus-
lehdiksi ottamissa sanomalehdissä 23.7.2017 ja Internet-sivuilla 
21.7.2017.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi 
edellytettiin johtamiskokemusta ja hyvää perusopetuksen tuntemusta. 

Virkaan jätti 7.8.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 27 
hakijaa. Esityslistan liitteenä on hakijoiden ansioista aakkosjärjestyk-
sessä laadittu yhteenvetolista. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat näh-
tävinä lautakunnan kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan tiloissa Töysänkadulla. 

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat hakijat: 
********** peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen. Haastatteluun 
osallistuivat perusopetusjohtaja Outi Salo, apulaispormestari Pia Paka-
rinen ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Kirsti Tanttu.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa muiden hakijoiden edelle nousivat alla mainitut kaksi hakijaa. Heidät 
kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. 

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut opetushallinnon tutkinnon ja johtamisen erikoisammattitut-
kinnon. Hakija on toiminut rehtorina Lauttasaaren ala-asteen koulussa 
vuodesta 2004 alkaen ja Kaisaniemen ja Laakavuoren ala-asteen kou-
luissa vuosina 2003-2004. Aluerehtorina hän on toiminut vuosina 2009-
2011. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingin kaupungin opetusviras-
tossa projektisuunnittelijana (1998-2002) tehtävänään koululaisten aa-
mu- ja iltapäivätoimintapalvelun kehittäminen. Lisäksi hän on toiminut 
opettajana (7 v 5 kk) ja opettajan viran ohella apulaisrehtorina (3 v 5 
kk). Oman viran ohella hän on toiminut pedagogisena yhteyshenkilönä, 
oppikirjailijana ja työnohjaajana. Hakija on osallistunut mm. kasvatus- 
ja opetusalan konsultaatiokoulutusohjelmaan, rehtoreiden johtamisval-
mennukseen sekä coaching –valmennukseen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä opetushallinnon 
tutkinnon. Hakija on toiminut Taivallahden peruskoulun rehtorina elo-
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kuusta 2017 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingin kaupungin 
opetusvirastossa aluepäällikkönä (2016-2017, 9 kk) sekä rehtorina 
Mustakiven ala-asteen ja Laajasalon ala-asteen kouluissa sekä Laaja-
salon peruskoulussa vuosina 2009-2017 (virkavapaa 2016-2017). Tätä 
ennen hän on toiminut opettajana Helsingin peruskouluissa noin 11 
vuotta (josta ajasta opettajan viran ohella apulaisrehtorina 4 v 5 kk) se-
kä tuotepäällikkönä ja kustannustoimittajana Kustannusosakeyhtiö Ota-
vassa (2006-2008). Hän on suorittanut mm. Diploma in Innovation in 
Education Program-koulutuksen.

Esittelijä toteaa, että molemmilla hakijoilla on hyvät edellytykset perus-
opetuksen aluepäällikön viran hoitamiseen. Molemmilla on pitkä johta-
miskokemus ja kokemusta myös suuren yksikön johtamisesta. Molem-
milla on vankka perusopetuksen tuntemus sekä näyttöä muutoksen lä-
piviemisestä sekä hallintotehtävistä. Molempien eduksi voidaan katsoa 
myös hyvä Helsingin kaupungin organisaation tuntemus. 

********** valintaa perusopetuksen aluepäälliköksi puoltaa hänen koke-
muksensa vaativista johtamistehtävistä. Hän on osoittanut hyvää am-
mattitaitoa ja osaamista hoitaessaan perusopetuslinjan aluepäällikön 
virkaa sijaisena. Hänen etunaan on myös rehtorikokemus suuresta yh-
tenäisestä peruskoulusta sekä näyttö onnistuneesta koulujen yhdisty-
misprosessin läpiviemisestä. ********** vahvuutena on lisäksi kehittä-
mismyönteinen ja ratkaisukeskeinen johtamisote sekä hyvät vuorovai-
kutus- ja neuvottelutaidot. **********

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että perusopetuksen alue-
päällikön virkaan valitaan Kimmo Mustonen.   

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostu-
muksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusopetuksen aluepäällikkö_hakijayhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
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§ 51
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2017-007668 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Käpylän peruskou-
lun rehtorin 12.6.2017 (§ 528) tekemästä päätöksestä, koska oikaisu-
vaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muutta-
miseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esitteli-
jän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Oikaisuvaatimuksen muut liitteet
3 Käpylän peruskoulun rehtorin lausunto 8.8.2017.pdf
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Hakuilmoitus oma äidinkieli, bosnia.pdf
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Käpylän peruskoulun rehtorin 
12.6.2017 (§ 528) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut oman 
äidinkielen tuntiopettajaksi (bosnia) ajaksi 8.8.2017-2.6.2018 **********

Rehtori on antanut asiasta lausunnon 8.8.2017. 

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan ja niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 17.5.2017 (§ 22) tekemän 
delegointipäätöksen mukaan määräaikaisen tuntiopettajan peruskou-
lussa ottaa rehtori.

Oman äidinkielen, bosnia, opettajan virkasuhteinen tuntiopettajan teh-
tävä on ollut haettavana 11.5. -24.5.2017 välisenä aikana kaupungin 
sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Hakuilmoituksessa tehtävänku-
vauksena ilmoitettiin oman äidinkielen opetus, bosnian kieli, 2 - 4 viik-
kotuntia. 

Hakuilmoituksessa todettiin, että oppilaan oman äidinkielen opettajalta 
edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen 
tai vähintään 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja, 
riittävää opetettavan aineen aineenhallintaa sekä kyseisen kielialueen 
kulttuurin tuntemusta. Opetus tapahtuu suomenkielisessä koulussa, 
jonka vuoksi edellytetään riittävää suomen kielen taitoa, joka todetaan 
rekrytointitilanteessa. Kelpoisuus voidaan osoittaa suomalaisten ylio-
pistojen tutkintotodistuksilla. Tutkinnon taso, opettajan pedagogiset 
opinnot sekä opetettavan aineen aineenhallinta voidaan osoittaa ope-
tushallituksen päätöksellä (tutkintojen tunnustaminen) silloin, kun kyse 
on ulkomailla suoritetuista tutkinnoista. Opetettavan aineen aineenhal-
linta voidaan osoittaa myös muulla soveltuvalla tavalla, jos sitä ei ole 
mahdollista osoittaa edellä mainituilla tavoilla. Hakuilmoituksessa todet-
tiin lisäksi, että määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyt-
tävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla ole-
vat hakijat otetaan huomioon. 

Tehtävää haki kaksi hakijaa.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päätös on perustuslain vastai-
nen ja vaatii ansioituneimpana hakijana valitsemistaan tehtävään. Pää-
töstä tehtäessä on hänen käsityksensä mukaan toimittu kelpoisuusase-
tuksen vastaisesti, koska tehtävään on valittu epäpätevä henkilö, vaik-
ka muodollisesti pätevä hakija, eli hän itse, on ollut saatavilla. Hän kat-
soo myös, ettei päätöstä ole perusteltu asianmukaisesti.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslais-
sa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet 
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.  Lisäksi vir-
kasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päät-
tämä erityinen kelpoisuus. Opettajien kelpoisuusvaatimuksista sääde-
tään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 

Oman äidinkielen opettajat ovat erityisryhmä, josta ei nimenomaisesti 
säädetä kelpoisuusasetuksessa. Hakuilmoituksessa on edellytetty, että 
kelpoisuusvaatimus perusopetuksessa oman äidinkielen opettajilla pe-
riaatteessa on sama kuin muilla opettajilla eli ylempi korkeakoulututkin-
to, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot sekä opetettavan aineenhallinnasta riit-
tävät opinnot.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n 1 momentin mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään 
vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja 
tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä 
antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän 
edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä 
annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ilmenee, että hän on suorit-
tanut Belgradin yliopistossa filologian tiedekunnassa ylemmän korkea-
koulututkinnon vuonna 2009 suuntautumislinjana/pääaineena serbia ja 
muut eteläslaavilaiset kielet ja vuonna 2008 samassa yliopistossa 
ylemmän korkeakoulututkinnon suuntautumislinjanana/pääaineena ete-
läslaavilaiset kielet ja yleinen kielitiede. Lisäksi hän on suorittanut vuon-
na 2017 Helsingin yliopistossa aineenopettajaksi pätevöittävässä kou-
lutuksessa korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatut opettajan 
pedagogiset opinnot ja suomen kielestä 40 opintopistettä. Oman äidin-
kielen opettajana (serbian kieli) hän on toiminut Helsingin kaupungin 
kouluissa 2 tuntia viikossa vuodesta 2013. Utsjoen kunnassa hän on 
antanut vuonna 2014 etäopetuksena oman äidinkielen (bosnia) opetus-
ta 2 tuntia viikossa ja Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa 
vuodesta 2013 serbian (bosnian/koraatin/montenegron) kielen opetusta 
4 tuntia viikossa. Lisäksi hän on toiminut mm. Helsingin yliopistossa 
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yliopisto-opettajana vuosina 2010-2015 kielikurssien opettajana (bos-
nia/kroaatti/montenegro/serbia).

Tuntiopettajaksi valitun hakemuksesta ilmenee, että hän on suorittanut 
Sarajevon yliopistossa maa- ja metsätalousalan koulutusalalla ylem-
män korkeakoulututkinnon, agronomin tutkinnon, suuntautumislinja-
na/pääaineena ”slöjdlärare” vuonna 1990 ja Åbo Akademissa opettajan 
pedagogiset opinnot vuonna 2014. Hän on toiminut Helsingin kaupun-
gin kouluissa vuodesta 1998 lähtien teknisen työn ja oman äidinkielen 
opettajana (bosnian kieli) ja Espoon kaupungin kouluissa vuodesta 
1999 lähtien teknisen työn ja oman äidinkielen opettajana.

Esittelijä toteaa, että kumpikaan hakijoista ei täytä haettavana olleen 
oman äidinkielen (bosnia) opettajan viran kelpoisuusvaatimuksia. 

Opetushallituksen 23.1.2014 antaman todistuksen mukaan oikaisuvaa-
timuksen tekijän ulkomailla suorittama korkeakoulututkinto (serbian kieli 
ja kirjallisuus sekä yleinen kielitiede) rinnastetaan Suomessa suoritetta-
vaan ylempään korkeakoulututkintoon. Hän on suorittanut opettajan pe-
dagogiset opinnot. Hän on toiminut perusopetuksessa serbian kielen 
opettajana vuodesta 2013 lähtien ja bosnian kielen opettajana vuodes-
ta 2014.

Opetushallituksen 2.10.2000 antaman todistuksen mukaan tuntiopet-
taksi valitun ulkomailla suorittama korkeakoulututkinto (lantbruksingen-
jör med inriktning på boskapsskötsel) rinnastetaan Suomessa suoritet-
tavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Hän on suorittanut opettajan 
pedagogiset opinnot. Hän on toiminut teknisen työn ja oman äidinkielen 
opettajana vuodesta 1998 lähtien.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on opettajan kelpoisuus. Tehtävään vali-
tulla taas on huomattavasti pidempi työkokemus perusopetuksen bos-
nian kielen opettajana kuin oikaisuvaatimuksen tekijällä. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kyseiseen 
määräaikaiseen oman äidinkielen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtä-
vään valitsemansa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt 
sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkinta-
valtaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. 
Rehtorin päätös ei ole lainvastainen.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
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Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Oikaisuvaatimuksen muut liitteet
3 Käpylän peruskoulun rehtorin lausunto 8.8.2017.pdf
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Hakuilmoitus oma äidinkieli, bosnia.pdf
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 52
Oikaisuvaatimus luokanopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2017-007687 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hyväk-
syä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Maatullin ala-as-
teen koulun rehtorin 12.6.2017 (701 §) tekemästä päätöksestä ja ku-
mota rehtorin päätöksen sekä palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.6.2017
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Maatullin ala-asteen koulun 
rehtorin 12.6.2017 (701 §) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on otta-
nut luokanopettajaksi määräajaksi 1.8.2017-31.7.2018 **********

Rehtori on antanut asiasta lausunnon 3.8.2017.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
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tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 17.5.2017 (§ 22) tekemän 
delegointipäätöksen mukaan opettajan määräajaksi ottaa rehtori. 

Luokanopettajan virka määräajaksi julistettiin haettavaksi ajalla 24.5.-
7.6.2017. Kelpoisuusvaatimuksena edellytettiin opetustoimen henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaista kelpoisuutta. 
Hakuilmoituksessa todettiin, että määräaikaisissa tehtävissä kelpoi-
suusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa 
kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Tehtävän kuvauk-
sena ilmoitettiin luokanopettajan tehtävät Maatullin ala-asteen koulus-
sa, opetus alkuopetuksessa yhdysluokassa. Hakuilmoituksessa toivot-
tiin kokemusta yhteisopettajuudesta sekä venäjän kielen taitoa. 

Tehtävää haki 22 henkilöä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa olevansa kelpoinen luokanopettaja ja 
toimineensa monta vuotta alkuopetuksessa opettajana Maatullin ala-
asteen koulussa. Hän katsoo olevansa hakijoista pätevin ja vaatii rehto-
rin päätöksen oikaisemista.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslais-
sa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin vir-
koihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhtee-
seen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityi-
nen kelpoisuus. Luokanopettajan kelpoisuudesta säädetään opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 4 §:ssä. 
Asetuksen 23 §:ssä säädetään väliaikaisesti opetusta antavan opetta-
jan kelpoisuudesta. Säännöksen mukaan opetusta voidaan väliaikai-
sesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä 
koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuiten-
kin määrätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos 
tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei 
määräystä annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen 
syy.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ilmenee, että hän on suorit-
tanut Itä-Suomen yliopistossa kasvatustieteen maisterin tutkinnon, luo-
kanopettaja, vuonna 2011 ja Helsingin yliopistossa kasvatustieteen 
kandidaatin tutkinnon, lastentarhanopettaja, vuonna 2010. Vakituisena 
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luokanopettajana hän on toiminut Maatullin ala-asteen koulussa vuo-
desta 2012 lähtien ja erityisluokanopettajana lukuvuonna 2011-2012.

Tehtävään valitun hakemuksesta ilmenee, että hän on valmistunut filo-
sofian maisteriksi suuntautumislinjana/pääaineena musiikkitiede vuon-
na 2008. Pop & Jazz Konservatoriossa hän on suorittanut opistotasoi-
sen tutkinnon pääinstrumenttina sähkökitara vuonna 2005 ja HEO:ssa 
opistotasoisen lauluntekijätutkinnon vuonna 2010. Hän on tehnyt musii-
kin aineenopettajan ja luokanopettajan sijaisuuksia vuosina 2009-2011, 
2012-2014, 2015-2017.

Rehtori toteaa lausunnossaan kutsuneensa haastatteluun hakijat, jotka 
ilmoittivat hakemuksessaan, että heillä on joko kasvatustieteen maiste-
rin tai jokin muu ylempi korkeakoulututkinto ja venäjän kielen taito sekä 
mahdollisesti kokemusta toimimisesta alkuopetuksessa tai yhdysluo-
kassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää hän ei kutsunut haastatteluun, kos-
ka tämä ei hakemuksessaan tuonut esiin venäjän kielen taitoaan. Mui-
takin luokanopettajan koulutuksen omaavia rehtori totesi jättäneensä 
haastatteluiden ulkopuolelle kielitaidon puutteen vuoksi. Tehtävään va-
litulla rehtorin mukaan oli venäjän kielen taito ja lisäksi kokemusta al-
kuopetuksesta ja musiikinopettamisesta.

Esittelijä toteaa että, hakuilmoituksessa edellytettiin opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaista kelpoi-
suutta. Muita virassa edellytettyjä vaatimuksia hakuilmoituksessa ei il-
moitettu. Hakuilmoituksessa toivottiin kokemusta yhteisopettajuudesta 
sekä venäjän kielen taitoa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä täyttää virassa edelletyt kelpoisuusvaatimuk-
set. Hänellä on luokanopettajan kelpoisuus. Virkaan määräajaksi valittu 
ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. 

Kelpoisuusvaatimukset täyttämätön hakija voidaan ottaa yli kuuden 
kuukauden ajaksi vain jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei 
ole saatavilla. Matti Lahtinen ja Timo Lankinen toteavat teoksessaan 
”Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä” (Tietosanoma 2015) s. 412 
seuraavaa:” Joissakin tapauksissa tehtävään saatavilla oleva kelpoi-
suusvaatimukset täyttävä henkilö, esimerkiksi viran ainoa kelpoisuus-
vaatimukset täyttävä hakija, ei ole ominaisuuksiensa puolesta sovelias 
opettajan tehtävään. Esimerkiksi tällaisia tapauksia varten pykälässä 
säädetään, että erityisestä syystä tehtävää hoitamaan voidaan määrätä 
epäpätevä henkilö, vaikka kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö olisi 
tehtävään saatavilla.”

Rehtori ei ole virkaan ottamispäätöksessään eikä lausunnossaan tuo-
nut esille, että olisi ollut olemassa säännöksen tarkoittama muu erityi-
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nen syy valita kelpoisuusvaatimukset täyttämätön hakija, vaikka kelpoi-
suusvaatimukset täyttäviä hakijoita oli saatavilla.

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että kuntalain 134 §:n no-
jalla oikaisuvaatimus hyväksytään ja Maatullin ala-asteen koulun rehto-
rin 12.6.2017 (701 §) tekemä päätös kumotaan ja asia palautetaan reh-
torin uudelleen käsiteltäväksi.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 25.6.2017
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 53
Ammatillisen koulutuksen päällikön viran täyttäminen

HEL 2017-008970 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa ammatillisen koulutuksen 
päällikön virkaan (nro 035138) toistaiseksi Maria Korven sekä 1. varasi-
jalle Marko Aaltosen ja 2. varasijalle Hanna Laurilan. Virantoimitus al-
kaa 1.10.2017. Ammatillisen koulutuksen päällikkö toimii Stadin am-
mattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtorina.

Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vah-
vistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella ja kun-
nes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaus-
tan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteri-
lain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Sel-
vitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan otta-
mista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle 
määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukau-
den koeaika.

Käsittely

(Ennen kokouksen alkamista päätösehdotuksessa mainitut hakijat esit-
täytyivät ja jäsenillä oli tilaisuus esittää heille kysymyksiä.)

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 Ammatillisen koulutuksen päällikkö_hakijayhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisen koulutuksen päällikön virka on tullut avoimeksi 1.8.2017 
lukien. Virka on julistettu haettavaksi Helsingin kaupungin ilmoitusleh-
diksi ottamissa sanomalehdissä 11.6.2017 ja Internet-sivuilla 9.6.2017.

Ammatillisen koulutuksen päällikkö toimii Stadin ammattiopiston ja Sta-
din aikuisopiston rehtorina. Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto 
ovat monialaisia ammatillisia oppilaitoksia, joissa opiskelee yhteensä 
17 000 nuorta ja aikuista. Oppilaitokset toimivat 17 toimipaikassa Hel-
singin kaupungin alueella ja niissä työskentelee lähes 1 000 koulutusa-
lan osaajaa.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:ssä. Sään-
nöksen mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkea-
koulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riit-
tävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksy-
mien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 
opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestä-
mät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetus-
hallinnon tuntemus. 

Lisäksi edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta 
ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Eduksi katsottiin hyvät muu-
tos- ja verkostojohtamisen sekä viestinnän taidot. Hakijoilta toivottiin 
perehtyneisyyttä ammatillisen koulutuksen reformiin.

Kielitaitovaatimus on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Laajentuvassa kansainvälisessä yh-
teistyössä on eduksi myös sujuva englannin kielen taito.

Virkaan jätti 26.6.2017 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
39 hakijaa. Esityslistan liitteenä on hakijoiden ansioista aakkosjärjes-
tyksessä laadittu yhteenvetolista. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat 
nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu2.
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Haastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella seuraavat 
seitsemän hakijaa: ********** Hakijoita haastattelivat palvelukokonaisuu-
den johtaja Arja Kukkonen, apulaispormestari Pia Pakarinen ja henki-
löstösuunnittelupäällikkö Kirsti Tanttu. ********** haastattelivat Kukko-
nen ja Tanttu.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa muiden hakijoiden edelle nousivat alla mainitut neljä hakijaa. Heidät 
kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

********** on koulutukseltaan taiteen maisteri. Lisäksi hän on suorittanut 
opettajan pedagogiset opinnot, kuvataiteilijan ja artesaanin tutkinnot 
sekä opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut Stadin ammattiopis-
ton toimialarehtorina vuodesta 2015 alkaen tehtävänään palvelun ja 
viestinnän toimialan johtaminen. Aikaisemmin hän on toiminut Keudan 
ammattiopiston apulaisrehtorina (Pekka Halosen akatemia –yksikön 
johtaminen) vuosina 2013-2015, Ammattiopisto Varian lisäopetuksen ja 
tukipalveluiden johtajana vuosina 2011-2013, Helsingin kaupungin ope-
tusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla koulutussuunnittelijana 
(2010-2011, 1 v.) sekä Keudan ammattiopistossa koulutuspäällikkönä 
(2008-2010). Lisäksi hakija on toiminut ammattikorkeakoulun opettaja-
na noin yhdeksän vuotta. Hakija on osallistunut ammattiopistostrate-
giasta toimintaan - johdon koulutusohjelmaan ja hänellä on meneillään 
johtamisen erikoisammattitutkinnon opinnot.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Lisäksi hän on 
suorittanut estenomin tutkinnon, opettajan ammattipedagogiset opinnot 
sekä opetushallinnon tutkinnon. Hakija on toiminut Helsingin seudun 
kauppakamarin ennakointikamarin projektipäällikkönä vuodesta 2016 
alkaen tehtävänään koulutuksen työelämävastaavuuden sekä yritysten 
ja oppilaitosten vuorovaikutuksen kehittäminen. Aikaisemmin hän on 
toiminut SKY-Opiston rehtorina ja säätiön asiamiehenä vuosina 2013-
2016, Omniassa InnoOmnian innovaatiopäällikkönä ja varajohtajana 
vuosina 2009-2013 sekä Omnian aikuisopiston markkinointipäällikkönä 
(2008-2009). Lisäksi hän on työskennellyt Taitaja- ja SAKU -tapahtu-
mien markkinointipäällikkönä (Omnia, Keuda, Luksia) vuosina 2006-
2008. Hakijalla on aikaisempaa työkokemusta lehtorina (Omnia 4 v), 
AD-assistenttina (Innocento mediatalo, 2,5 v) sekä myynti- ja hoitoala-
työskentelystä kuusi vuotta. Hakija on osallistunut Kehittyvä rehtori –
koulutukseen sekä HOPE tiimimestari-valmennukseen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatti (ylempi kor-
keakoulututkinto). Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 
ja ammatillisen opettajan opinnot. Hakija on hoitanut ammatillisen kou-
lutuksen päällikön avointa virkaa ja Stadin ammattiopiston rehtorin teh-
täviä 1.8.2017 alkaen. Stadin ammattiopiston toimialarehtorina hän on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 123 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/40
29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

toiminut vuodesta 2013 alkaen tehtävänään tekniikan ja logistiikan toi-
mialan johtaminen. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingin Diakoniao-
pistossa apulaisrehtorina ja kehitysjohtajana (2001-2013) tehtävänään 
mm. erityisopetuksen ja erityispalvelujen palvelualueen perustaminen 
ja johtaminen (nivelvaiheen koulutukset, etsivä nuorisotyö) sekä opis-
ton kehittämistoiminta, Helsingin Diakonissalaitoksella kehitysjohtajana 
(1997-2001), Diakonia-ammattikorkeakoulussa koulutuspäällikkönä 
(1996-1997, 9 kk) ja  Helsingin Diakoniaopistossa opettajana ja suun-
nittelijana (1995-1996). Lisäksi hakijalla on kokemusta opettajana Hel-
singin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksessa (4v,5 kk) ja 
tutkimusassistenttina sosiaalihallituksessa (4 v). Hakija on osallistunut 
PK-JOKO – koulutukseen, psykodraamamenetelmien täydennyskoulu-
tukseen sekä organisaatiokonsulttien koulutusohjelmaan.

********** on koulutukseltaan tradenomi (ylempi AMK). Lisäksi hän on 
suorittanut insinöörin (AMK) sekä insinöörin tutkinnon, oppilaitoksen 
hallinto ja johtaminen –opinnot, ammatillisen opettajakoulutuksen sekä 
kasvatustieteen cl-opinnot. Hakija on toiminut Ammattienedistämislai-
tossäätiössä AEL:n oppilaitosjohtajana vuodesta 2005 alkaen tehtävä-
nään koulutuspalvelujen johtaminen. Aikaisemmin hän on työskennellyt 
Rastor Oy:ssä mm. koulutustoiminnan rehtorina (2000-2005), Helsingin 
tekniikan alan oppilaitoksen lehtorina (2,5kk v.2000), AEL:n projekti-
päällikkönä (1997-2000) sekä Fatman Oy:n konsulttina (1995-1996).

Henkilöarvioinnin jälkeen tehdyssä kokonaisarvioinnissa ********** edel-
le. Heidät on pyydetty lautakunnan kokoukseen 29.8.2017, jolloin jäse-
nillä on mahdollisuus esittää hakijoille kysymyksiä.

Kaikilla kolmella loppuvertailuun jääneellä hakijalla on hyvät edellytyk-
set ammatillisen koulutuksen päällikön virkaan sekä Stadin ammattio-
piston ja Stadin aikuisopiston johtamiseen. Heillä on johtamiskokemus-
ta ja vahva ammatillisen koulutuksen tuntemus. Kaikilla on myös eduksi 
katsottavat hyvät muutos- ja verkostojohtamisen taidot sekä perehty-
neisyys ammatillisen koulutuksen reformiin.

Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa koulutusta perusteellisesti. 
Koska muutoksella on merkittäviä vaikutuksia myös Stadin ammattio-
piston ja Stadin aikuisopiston toimintaan lähivuosina, on valintaproses-
sissa kiinnitetty erityistä huomiota muutosjohtamisen ja  viestinnän tai-
toihin sekä kykyyn innostaa henkilöstöä muutoksessa. Näitä ominai-
suuksia on arvioitu hakemusten lisäksi haastattelussa ja henkilöarvioin-
nissa. 

Esittelijä katsoo, että hakijoiden kokonaisarvioinnin perusteella 
********** on hakijoista parhaimmat edellytykset ammatillisen koulutuk-
sen päällikön viran ja Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston 
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rehtorin tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valintaansa 
virkaan puoltaa laaja-alainen ja monipuolinen ammatillisen koulutuksen 
tuntemus, ammatillisen oppilaitoksen rehtorikokemus sekä kehittämis-
suuntautunut ja ratkaisukeskeinen johtamisote. Hänen etunaan on 
myös erinomainen kyky innostaa ja osallistaa henkilöstöä muutoksen 
läpivientiin sekä vahva ennakointiosaaminen ja elinkeinoelämän tunte-
mus.

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että ammatillisen koulutuk-
sen päällikön virkaan valitaan Maria Korpi ja hänen kieltäytymisensä 
varalle 1. sijaille Marko Aaltonen ja toiselle sijalle Hanna Laurila. Am-
matillisen koulutuksen päällikkö toimii Stadin ammattiopiston ja Stadin 
aikuisopiston rehtorina.  

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostu-
muksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1 Ammatillisen koulutuksen päällikkö_hakijayhteenveto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta
Esitysteksti
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§ 54
Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta

HEL 2017-007552 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Kallion lukion rehto-
rin 9.6.2017 (§ 103) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuk-
sessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus 21.6.2017
2 liite 2
3 Hakuilmoitus päätoiminen tuntiopettaja, musiikki.rtf
4 Rehtorin lausunto Kallion lukio.docx
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kallion lukion rehtorin 9.6.2017 
( § 103) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut päätoimiseksi 
musiikin tuntiopettajaksi määräajaksi 1.8.2017-31.7.2018 **********
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Rehtori on antanut asiasta lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 17.5.2017 (§ 22) tekemän 
delegointipäätöksen mukaan määräaikaisen tuntiopettajan ottaa lukios-
sa rehtori. 

Kallion lukiossa julistettiin haettavaksi päätoiminen tuntiopettajan, mu-
siikki, virkasuhteinen tehtävä. Hakuilmoituksessa edellytettiin kelpoi-
suusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun asetuksen mukaista kelpoisuutta. Lisäksi edellytettiin erin-
omaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäisyyttä ja aloitteelli-
suutta, kokemusta musiikin opetuksesta ja erittäin hyviä teknisiä ja tie-
toteknisiä taitoja. Eduksi luettavana seikkana ilmoitettiin opettajakoke-
mus lukiosta, lukion opetussuunnitelman perusteiden tunteminen, kuo-
ro-osaaminen, kokemus esitystekniikan käytöstä sekä kokemus projek-
tien tuottamisesta ja toteuttamisesta. Hakuilmoituksessa todettiin, että 
määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden 
puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan 
huomioon. 

Tehtävää haki 24 henkilöä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan rehtori on valinnut muodollista kel-
poisuutta vailla olevan henkilön ja hän katsoo olevansa valittua ansioi-
tuneempi.  

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslais-
sa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin vir-
koihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhtee-
seen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityi-
nen kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. 

Lukion aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 10 §:ssä. 
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Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ilmenee, että hän on suorit-
tanut Sibelius akatemiassa ylemmän korkeakoulututkinnon, musiikin 
maisteri, suuntautumislinjana/pääaineena musiikkikasvatus vuonna 
1997. Pop ja jazzopistossa hän on suorittanut opistotasoisen tutkinnon 
suuntautumislinjana/pääaineena huilu vuonna 1985 sekä opintoja Bris-
bane Conservatory of Musicissa Australiassa humanistisella ja taidea-
lan koulutusalalla suuntautumislinjana/pääaineena huilu, valmiusaste 
50-75 %. Hän on toiminut musiikin opettajana Suutarilan yläasteen 
koulussa vuosina 2013-2014, Englantilaisessa koulussa vuosina 2012-
2013, Etelä-Tapiolan lukiossa vuosina 2007-2012, Espoon International 
Schoolissa vuosina 2009-2012 sekä Sibelius-lukiossa  1997-1998. Li-
säksi hän on hoitanut muita musiikinopettajan sijaisuuksia ja toiminut 
mm. huilun- ja pianon soiton tuntiopettajana. 

Päätoimiseksi tuntiopettajaksi valitun hakemuksesta ilmenee, että hän 
on suorittanut Sibelius-Akatemiassa ylemmän korkeakoulututkinnon, 
musiikin maisteri, suuntautumislinjana/pääaineena musiikkikasvatus, 
vuonna 2015. Hän on toiminut Lintumetsän koulussa musiikin tuntiopet-
tajana vuonna 2016-2017. Lisäksi hän hoitanut lyhytaikaisia musiikin-
opettajan  sijaisuuksia sekä toiminut tuottajana ja ohjaajana. 

Rehtori toteaa lausunnossaan mm., että oikaisuvaatimuksen tekijä ei 
ole hakemustekstissään maininnut teknisestä eikä tietotekniikan osaa-
misesta, ilmiöoppimisesta tai uuden opetussuunnitelman mukaisista 
työskentelytavoista. Valitun hakemuksessa sen sijaan on hyvin esitelty 
uuden teknologian käyttöä ja uusia oppimisen menetelmiä.

Esittelijä toteaa, että kunta voi myös itse päättää viranhoidon edellyttä-
mistä kelpoisuusvaatimuksista, jolloin sen on valintatilanteessa nouda-
tettava myös näitä itse asettamiaan kelpoisuusvaatimuksia (Kalervo 
Hirvonen, Eija Mäkinen ”Kunnallinen viranhaltija, oikeudellisen aseman 
sääntely”, Edita, s. 89). Hakuilmoituksessa edellytettiin opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisten kel-
poisuusvaatimusten lisäksi erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaito-
ja, itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta, kokemusta musiikin opetuksesta se-
kä erittäin hyviä teknisiä ja tietoteknisiä taitoja. 

Kumpikin hakija täyttää asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset. 
Rehtori on valinnut tekemänsä kokonaisarvion perusteella henkilön, jo-
ka täyttää parhaiten hakuilmoituksessa edellytetyt vaatimukset ja eduk-
si luettavat seikat.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seik-
koja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa 
muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. 
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Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus 21.6.2017
2 liite 2
3 Hakuilmoitus päätoiminen tuntiopettaja, musiikki.rtf
4 Rehtorin lausunto Kallion lukio.docx
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 55
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2017-006883 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Sibelius lukion reh-
torin 6.6.2017 (§ 140) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuk-
sessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittä-
miin seikkoihin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.6.2017
2 Sibelius-lukion rehtorin lausunto 15.6.2017.docx

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Sibelius lukion rehtorin 
6.6.2017 ( § 140) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut tuntio-
pettajan (sinfoniaorkesterin kapellimestari ja kamarimusiikkiopetus) 
ajalle 1.8.2017-31.7.2018 **********

Rehtori on antanut asiasta lausunnon 15.6.2017.
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Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 17.5.2017 (§ 22) tekemän 
delegointipäätöksen mukaan määräaikaisen tuntiopettajan ottaa lukios-
sa rehtori. 

Sibelius lukiossa julistettiin haettavaksi ajalla 19.5.-31.5.2017 määräai-
kainen tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, musiikki, sinfoniaorkeste-
rin kapellimestari ja kamarimusiikkiopetus. Hakuilmoituksessa edellytet-
tiin kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen mukaista kelpoisuutta. Lisäksi edellytettiin 
pitkäaikaista kokemusta nuoriso-orkesterin johtamisesta sekä jousi- ja 
puhallinyhtyeiden opetuksesta ja orkesterinjohdon diplomitutkinnon 
suorittamista. Hakuilmoituksessa todettiin, että määräaikaisissa tehtä-
vissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös 
vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. 

Tehtävää haki kolme hakijaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo olevansa ansioituneempi kuin tehtä-
vään valittu henkilö. Hän katsoo, että häntä on syrjitty valintavaiheessa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslais-
sa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin vir-
koihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhtee-
seen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityi-
nen kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. 

Lukion aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 10 §:ssä. 

Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajui-
set aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, 
jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden peruso-
pinnot ja aineopinnot; sekä
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3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot.

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden 
tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan 
koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät ylio-
pistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähin-
tään 35 opintoviikkoa. 

Opettajan kielitaitovaatimuksesta lukiokoulutuksessa säädetään 12 
§:ssä. Sen mukaan lukiokoulutuksessa opettajan tulee hallita opetuk-
sessa käytettävä kieli. 

Asetuksen 23 §:ssä säädetään väliaikaisesti opetusta antavan opetta-
jan kelpoisuudesta. Säännöksen mukaan opetusta voidaan väliaikai-
sesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä 
koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuiten-
kin määrätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos 
tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei 
määräystä annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen 
syy.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä säädetään syrjinnän 
kiellosta. Työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei 
siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ot-
taen perusteltua.

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, 
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuoli-
sen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ilmenee, että hän on suorit-
tanut Viron Musiikki- ja Teatteriakatemiassa filosofian tohtorin (musiik-
ki) tutkinnon suuntautumislinjana/pääaineena orkesterinjohto vuonna 
2015 ja ylemmän korkeakoulututkinnon, taiteiden maisteri (musiikki), 
suuntautumislinjana/pääaineena orkesterinjohto vuonna 2008. Lisäksi 
hän on mm. suorittanut University of Texas El Pasossa alemman kor-
keakoulututkinnon, Bachelors of Music, suuntautumislinjana/pääainee-
na Violin Perfomance vuonna 2001. Lisäksi hän on suorittanut Prague 
Conservatoryssa, Postgraduate Studies, sisältönä orkesterinjohto 
vuonna 2004 ja Jorma Panulan järjestämän mestarikurssin, orkesterin-
johto vuonna 2009. Hän on toiminut Joensuun konservatoriossa sinfo-
niaorkesterin johtajana tehtävänään johtamisen- ja kamarimusiikin ope-
tus vuosina 2013-2014 ja Chihuahua (Meksiko) University Faculty of 
Artsin sinfoniaorkesterin johtajana tehtävänään yliopiston sinfoniaor-
kesterin johto, johtamisen ja kamarimusiikin sekä esityskäytänteiden 
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opetus vuosina 2001-2017. Lisäksi hänellä hakemuksensa mukaan on 
yli 20 vuoden kokemus nuoriso-orkestereiden ja kamarimusiikin ohjaa-
misesta eri maissa, mukaan lukien Suomi.

Tuntiopettajan tehtävään valitun hakemuksesta ilmenee, että hän on 
valmistunut Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi suuntautumislin-
jan/pääaineena orkesterin- ja kuoronjohto vuonna 1992 ja hän on suo-
rittanut Helsingin yliopistossa musiikkitieteen approbaturopintoja, val-
miusaste 25-50 %. Lisäksi hän on suorittanut orkesterin johdon diplomi-
tutkinnon vuonna 1987. Hän on toiminut Sibelius-lukiossa sinfoniaor-
kesterin kapellimestarin ja kamarimusiikin tuntiopettajana vuodesta 
2004 lähtien, Tapiola Sinfonietan kapellimestarina vuosina 1987-1990, 
Pori Sinfonietan kapellimestarina vuosina 1992-1999, Malmön ooppe-
ran vierailevana kapellimestarina vuosina 1998-2000, ja Suomen Kan-
sallisoopperan kapellimestarina vuosin 1990-2008. Lisäksi hän toteaa 
hakemuksessaan mm. johtaneensa useasti kaikkia suomalaisia am-
mattiorkestereita mukaan lukien RSO ja HKO sekä oopperaa ja balettia 
ja työskennelleensä nuorten kanssa johtajana ja kamarimusiikin ohjaa-
jana Sibelius-Akatemiassa, ammattikorkeakoulussa ja konservatoriois-
sa.

Rehtori toteaa lausunnossaan mm., että kokonaisarvio ja valintapäätös 
oikaisuvaatimuksen tekijän ja valitun välillä pohjautui hakijoiden hake-
muksissaan osoittaman osaamisen ja työkokemuksen kokonaisarvioon 
ottaen huomioon tehtävän sisältö ja lain edellyttämä opettajan kielitaito-
vaatimus. 

Esittelijä toteaa, että kumpikaan hakija ei täytä koulutuksensa puolesta 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
mukaisia aineenopetusta antavan opettajan kelpoisuusvaatimuksia. 

Tehtävään valittu on koulutukseltaan musiikin maisteri ja hänellä on 14 
vuoden kokemus lukion musiikinopettajana (sinfoniaorkesterin kapelli-
mestari, kamarimusiikkiopetus). 

Rehtori on valinnut koulutuksen ja työkokemuksen sekä tekemänsä ko-
konaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaim-
maksi arvioimansa hakijan.

Asiassa saadun selvityksen perusteella rehtori ei ole valintaa tehdes-
sään syrjinyt oikaisuvaatimuksen tekijää eikä ole syrjäyttänyt ansioitu-
neempaa hakijaa kuin valituksi tullut hakija on. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seik-
koja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa 
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muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä. Rehtorin 
päätös ei ole lainvastainen.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään. 

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 15.6.2017
2 Sibelius-lukion rehtorin lausunto 15.6.2017.docx

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 56
Oikaisuvaatimus koskien logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin 
viran täyttämättä jättämistä

HEL 2017-005045 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 136 §:n nojalla jättää 
tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka koskee toimialarehtorin päätöstä 
3.5.2017 (§ 22) Stadin ammattiopiston logistiikka-alan perustutkinnon 
lehtorin viran täyttämättä jättämisestä perustelutekstistä lähemmin il-
menevin perustein.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 toimialarehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Stadin ammattiopiston toimialarehtori päätti 3.5.2017 (§ 22) jättää täyt-
tämättä Stadin ammattiopiston logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin 
viran 1.8.2017 alkaen toistaiseksi. 

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 18.5.2017 ja 
toteaa, että toimialarehtorin päätös tulee kumota, koska se on lainvas-
tainen. Oikaisuvaatimuksentekijän katsoo, että asiaan on tehtävä lailli-
nen päätös. Perustelunaan hän toteaa, että viran täyttämättä jättämi-
sen perustelut ovat lainvastaisia, jos päteviä hakijoita on edes yksi ja 
jos oppilaitoksella on tarve lisätä opettajien määrää tai korvata ei- päte-
vä opettaja pätevällä hakijalla.

Esittelijä toteaa, että Stadin ammattiopiston logistiikka-alan perustutkin-
non lehtorin virka oli haettavana 14.2.2017 – 28.2.2017. 

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöstä, joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus-
ta.

Toimialarehtori on päättänyt jättää täyttämättä Stadin ammattiopiston 
logistiikka-alan perustutkinnon lehtorin viran, koska hakijoilla ei ollut 
sellaista modernia pedagogista osaamista ja kokemusta, jota tehtävän 
hoitamisessa hakuilmoituksessa edellytettiin ja näin ollen soveltuvaa 
henkilöä ei löytynyt. Toimialarehtorin päätöksellä ei ole lopullisesti rat-
kaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa.

Stadin ammattiopistolla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana olevaa 
virkaa eikä kenelläkään ole oikeutta tulla otetuksi virkaan. Päätös viran 
täyttämättä jättämisestä eli virkaan ottamisen valmistelun lopettamises-
ta on rinnastettavissa valmistelutoimiin. Siten toimialarehtorin päätös ei 
sisällä sellaista ratkaisua, josta, kun otetaan huomioon kuntalain 136 §, 
saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 toimialarehtorin päätös

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Tekniikka ja logistiikka 
03.05.2017 § 22
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§ 57
Oikaisuvaatimus koskien opinto-ohjaajan määräaikaisen virkasuh-
teen täyttämistä

HEL 2017-007095 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Stadin ammattiopiston ja 
aikuisopiston rehtorin 14.6.2017 tekemää päätöstä (§ 6) koskevan oi-
kaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät 
anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
yhtyy ensivaiheen lopputulokseen ja viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta jättää palkkavaa-
teen tutkimatta.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 Apulaisrehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Stadin ammattiopiston ja aikuisopiston rehtori päätti 14.6.2017 (§ 6) ot-
taa ********** Stadin ammattiopiston opinto-ohjaajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajalle 1.8.2017 – 13.7.2018.

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 29.6.2017 ja 
katsoo, että hänet olisi tullut valita valitun sijaan kysymyksessä olevaan 
virkasuhteeseen oikaisuvaatimuksessa ilmenevin perustein. 

Virka oli julkisessa haussa 4.5 – 18.5.2017. Määräaikaan mennessä 
tehtävää haki 43 henkilöä. Tehtävään haastateltiin 4 hakijaa. Hakemus-
ten perusteella haastatteluun kutsuttiin hakijat, jotka parhaiten täyttivät 
hakuilmoituksessa mainitut vaatimukset. Kaikki haastatteluun kutsutut 
olivat toimineet opinto-ohjaajana ammatillisessa toisen asteen koulu-
tuksessa vuosina 2016 - 2017.    

Hakuilmoituksessa kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 1998/986 säännösten 
mukaan. 

Lisäksi edellytettiin hyvää ja tuoretta kokemusta opinto-ohjaajan työstä 
ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa sekä ajankohtaista näke-
mystä opinto-ohjauksesta ja sen kehittämisestä. Lisäksi edellytettiin ha-
kujärjestelmien tuntemusta, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työsken-
telyyn, hyviä yhteistyötaitoja, hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja sekä 
kiinnostusta opinto-ohjauksen kehittämiseen.

Eduksi luettiin hyvä englannin kielen taito ja kokemus monikulttuuristen 
opiskelijoiden kanssa työskentelystä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(986/1998) 15 §:n mukaan opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan 
henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen 
opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset 
ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opin-
to-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 
opintopisteen laajuiset opinnot; tai

2) tämän asetuksen 11 §:ssä säädetty kelpoisuus.

Jos opinto-ohjauksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyt-
tää, opinto-ohjausta voi 15 §:n 1 momentin estämättä osana muuta 
opetustaan antaa myös muu tässä luvussa tarkoitettu opettaja.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimityspe-
rusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hal-
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lituksen esityksen (HE1/1998 vp.) perustelujen mukaan taidolla tarkoi-
tetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja 
tai taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttä-
miin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjeste-
lykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen 
kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoite-
taan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta 
merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Oikaisuvaatimuksentekijä on sosionomin koulutus ja opinto-ohjaajan 
opinnot vuodelta 2016. Hänellä on kokemusta useita eri tehtävistä, 
mutta opinto-ohjaajan tehtävässä ei edellytetty oikaisuvaatimuksenteki-
jän mainitsemaan työkokemusta (oikaisuvaatimuksen kohdat 1-3; TE-
hallinnon kurssien ohjaava opettaja, pitkäaikaistyöttömien opettaja ja 
ohjaava opettaja). Hänellä on kokemusta projektityöntekijänä, vs. opin-
to-ohjaajana 10 kuukautta (1.6.2014 - 2.4.2015). Oikaisuvaatimuksen-
tekijä korostaa oikaisuvaatimuksessaan kokemustaan pitkäaikaistyöttö-
mien, päihdeongelmaisten ja moniongelmaisten työttömien asiakkaiden 
kanssa. Tehtävässä ei kuitenkaan edellytetä tällaista kokemusta.

Valitulla on tehtävän kelpoisuusehdot täyttävä opinto-ohjaajan päte-
vyys. Hän on toiminut opinto-ohjaajana Stadin ammattiopistossa jo 
kahden vuoden ajan, joten hänellä on hakuilmoituksessa edellytettyä 
tuoretta kokemusta opinto-ohjaajan työstä ammatillisessa toisen asteen 
koulutuksessa. 

Hakuilmoituksessa edellytettiin ajankohtaista näkemystä opinto-ohjauk-
sesta ja sen kehittämisestä. Oikaisuvaatimuksentekijän hakemuksessa 
ei tullut esille ajankohtainen näkemys opinto-ohjauksesta ja sen kehit-
tämisestä. Valitulla on hyvä ja ajankohtainen näkemys opinto-ohjauk-
sesta ja opinto-ohjauksen kehittämisestä.

Lisäksi edellytettiin hakujärjestelmän tuntemista, joustavuutta ja kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja, hyviä ohjaus- ja vuo-
rovaikutustaitoja sekä kiinnostusta opinto-ohjaukseen. Oikaisuvaati-
muksentekijän hakemuksesta ei tullut näitä asioita esille. Hän oli arvioi-
nut hakemuksessa opinto-ohjauksen osaamisalueen numerolla 4. Valit-
tu toi haastattelussa esiin, että hän tuntee hakujärjestelmän, hänellä on 
joustava työskentelytapa ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Valittu 
mainitsee hakemuksessaan asiakaspalautteen ja hyvän yhteistyön 
muiden toimijoiden kanssa. Myös haastatteluissa korostuivat hyvät yh-
teistyötaidot. Valittu kertoo hakemuksessaan, että on myös saanut hy-
vää palautetta opiskelijoilta. Valitun haastatteluissa tulivat ohjaus- ja 
vuorovaikutustaidot sekä monipuolinen ohjausosaaminen hyvin esille.
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Hakuilmoituksessa luettiin eduksi hyvä englannin kielen taito sekä ko-
kemuksen monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa työskentelystä. Oi-
kaisuvaatimuksentekijä ilmoitti hakemuksessaan englanninkielen tyy-
dyttäväksi ja mainitsee osaamiskeskuksen maahanmuuttajaryhmän 
opetuksen ja ohjauksen sekä tekniikkapajan. Valittu ilmoitti hakemuk-
sessaan englannin kielen taidon hyväksi ja puhui haastattelussa suju-
vasti englantia. Valitulla oli myös kokemusta opinto-ohjaajana toimimi-
sesta eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden kanssa Stadin ammattiopis-
tossa.

Oikaisuvaatimuksentekijän esittämä väite siitä, että kukaan Stadin am-
mattiopiston opinto-ohjaajista ei haluaisi ottaa tätä tehtävää vastaan 
koska pitkäaikaistyöttömiä ohjatessa opinto-ohjaajalla täytyy olla tiettyä 
karismaa ja iän mukanaan tuomaa kokemusta ja mahdollisesti oma-
kohtaista kokemusta työttömyydestä, ei pidä paikkaansa. Opinto-ohjaa-
jilta ei ole kysytty halukkuutta ottaa tehtävä vastaan, vaan tehtävä on 
ollut haettavana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä. Tehtä-
vää haki 4 Stadin ammattiopistossa työskentelevää opinto-ohjaajaa, 
joista 3 kutsuttiin haastatteluun.

Valitulla on pitempi kokemus opinto-ohjauksesta ja hän täyttää viralle 
asetetut kelpoisuusehdot, edellytykset ja eduksi katsottavat seikat oi-
kaisuvaatimuksentekijää paremmin. Edellä kerrottuun viitaten koko-nai-
sarvioinnin perusteella valitulla on paremmat edellytykset hoitaa mää-
räaikaista virkasuhdetta.

Oikaisuvaatimuksentekijä on myös oikaisuvaatimuksessaan esittänyt, 
että mikäli häntä ei valita tähän tehtävään, hänelle on maksettava vas-
taava palkka määräaikaisen virkasuhteen keston ajalta. Vaade tulee 
jättää tutkimatta.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 Apulaisrehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen 
päällikkö 14.06.2017 § 6
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§ 58
Oikaisuvaatimus koskien yhteisten aineiden (matemaattis-luonnon-
tieteellinen osaaminen) lehtorin virkaa

HEL 2017-007067 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Stadin ammattiopiston toi-
mialarehtorin 13.6.2017 tekemää päätöstä (§ 2) koskevan oikaisuvaati-
muksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhtyy 
ensivaiheen lopputulokseen ja viittaa perusteluinaan esittelijän esittä-
miin seikkoihin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 toimialarehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammattiopiston hyvinvoinnin toimialan toimialarehtori päätti 
13.6.2017 (§ 2) valita filosofian lisensiaatti ********** yhteisten aineiden 
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(matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen) lehtorin virkaan 1.8.2017 
alkaen.

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 16.6.2017 ja 
katsoo, että hänet olisi tullut valita valitun sijaan kysymyksessä olevaan 
lehtorin virkaan. 

Virka oli julkisessa haussa 25.4 – 9.5.2017. Määräaikaan mennessä 
tehtävää haki 40 henkilöä.  Hakijoista 36 täytti viralle asetetut kelpoi-
suusehdot. Tehtävään haastateltiin 5 hakijaa.  

Hakuilmoituksessa kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 1998/986 17 §:n ja yh-
teisten opintojen opettajaa koskevien säännösten (14 §) mukaan. 

Lisäksi luettiin eduksi sosiaali- ja terveysalan työelämän tuntemuksen, 
opettajakokemuksen toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammatilli-
sesta koulutuksesta. Arvostettiin kokemusta työskentelystä monikult-
tuuristen ryhmien kanssa sekä opiskelijahallintajärjestelmien tuntemus-
ta. Toivottiin hakijalta työelämä- ja opiskelijalähtöistä työskentelyotetta 
ja halua kehittää yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja sekä osaamispe-
rusteista pedagogiikkaa. Arvostettiin myös hyviä vuorovaikutustaitoja, 
lähihoitajan työn tuntemusta sekä verkkopedagogista osaamista.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(986/1998) 14 §:n opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka:

1) on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vä-
hintään 120 opintopisteen tai vähintään 55 opintoviikon laajuiset tai nii-
tä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa aineessa ja vähintään 60 
opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat 
opinnot muissa opetettavissa aineissa tai joka on suorittanut diplomi-in-
sinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa; sekä

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opin-
toviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimityspe-
rusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hal-
lituksen esityksen (HE1/1998 vp.) perustelujen mukaan taidolla tarkoi-
tetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja 
tai taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttä-
miin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjeste-
lykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen 
kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoite-
taan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta 
merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä
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Oikaisuvaatimuksentekijä täyttää viralle asetetut kelpoisuusehdot. Hä-
nellä on diplomi-insinöörin koulutus (tietoliikenteen tuotekehityksen ja 
käyttöliittymien opintosuunta 192 ov), pääaineena viestintäjärjestelmät. 
Hänellä on myös näyttömestaritutkinto. Opettajakokemusta hänellä on 
1-3 vuotta sähkö- ja automaatiotekniikan toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa. 

Valittu täyttää viralle asetetut kelpoisuusehdot. Hänellä on filosofian li-
sensiaatin tutkinto, pääaineena matematiikka. Lisäksi hän täyttää myös 
kelpoisuusehdot tietotekniikassa. Opettajakokemusta matemaattisten 
aineiden opettajana hänellä on lähes 6 vuotta, josta sosiaali- ja tervey-
salan toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 5 vuotta. Hänellä on 
myös erinomaiset tieto- ja viestintätekniikan taidot ja valmiudet opiskeli-
jahuoltojärjestelmiin liittyviin työtehtäviin. Hän on toiminut Stadin am-
mattiopiston hyvinvoinnin toimialan matematiikan opettajana vuodesta 
2013 lähtien. Hänellä on opiskelijalähtöinen työote ja hän on pidetty 
työtoveri. Hänen kehittämismyönteisyytensä uudenlaisia pedagogisia 
ratkaisuja kohtaan tuo lisäarvoa hänen osaamiselleen. Lisäksi uuden 
opiskelijajärjestelmän, Primus, käyttöönotossa ja omaksumisessa hän 
on osoittanut omaavansa nopean omaksumisen ja tätä kautta myös an-
tanut tukea toimialan esimiehille.

Lehtorin virkaan valittavalla henkilön tulee täyttää viran kelpoisuuseh-
dot. 

Valitulla on selkeästi pitempi kokemus matemaattisten aineiden opetta-
misessa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Oikaisuvaatimuk-
sentekijän koulutus on lähinnä painottunut viestintäjärjestelmiin ja tieto-
verkkoihin. Yhteisten aineiden opettajan virassa korostuu matemaattis-
ten aineiden opetus. Edellä kerrottuun viitaten kokonaisarvioinnin pe-
rusteella valitulla on paremmat edellytykset hoitaa virkaa.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 toimialarehtorin päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Ammatillinen koulutus Hyvinvoinnin toimialayksikkö 
Toimialarehtori, Hyvinvointi 13.06.2017 § 2
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§ 59
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 60
Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

HEL 2017-007839 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että koska ********** on peruut-
tanut iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 13.6.2017 (§ 5613) te-
kemänsä oikaisuvaatimuksen, enemmän lausunnon antaminen asiasta 
raukeaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle on tehty 29.6.2017 Helsingin kau-
pungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus koululaisten iltapäivätoi-
minnan palveluvastaavan 13.6.2017 (§ 5613) tekemästä iltapäivätoi-
mintaan ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimus on peruutettu 4.8.2017 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapuneella ilmoituksella.

Koska oikaisuvaatimus on peruutettu, enemmän lausunnon antaminen 
asiassa raukeaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimuksen peruminen 4.8.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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§ 61
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-008178 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaavan iltapäivätoi-
mintaa koskevasta päätöksestä 1.6.2017 (§ 3129) tekemän oikaisuvaa-
timuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava on 1.6.2017 (§ 3129) 
tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta Meilah-
den seurakunnan kerhoon. Oikaisuvaatimuksen tekijä haluaisi lapsel-
leen paikan HJK:n iltapäiväkerhosta Meilahden ala-asteen koululta. Oi-
kaisuvaatimuksen mukaan lapsi tarvitsee iltapäivätoimintaa klo 17 
saakka. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vedotaan lapsen harrastukseen 
liittyviin järjestelyihin ja siihen, että HJK:n toiminta on tuttua ja siihen ol-
laan tyytyväisiä. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 
22.6.2017 postin kuljetettavaksi. 
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Päätöksestä on tehty 11.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon saa-
punut oikaisuvaatimus. 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. 

Perusopetuslain 48 b §:n 4 momentin mukaan aamu- ja iltapäivätoimin-
taa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöi-
sesti 7.00 – 17.00 välisenä aikana. Helsingin kaupungin perusopetuk-
sen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaan päivittäinen ilta-
päivätoiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy joko klo 
16.00 tai klo 17.00 toiminnan järjestäjästä riippuen. Meilahden seura-
kunnan järjestämä iltapäivätoiminta päättyy klo 16.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättä-
nyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista.

Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toimintaan otetaan ensisijai-
sesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on 
tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi vali-
taan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuk-
sen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimipaik-
kaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvois-
ten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista 
perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisesta päättävä varhais-
kasvatusjohtaja on 10.5.2017 (§ 2) delegoinut päätösvallan koululais-
ten iltapäivätoiminnan palveluvastaavalle 1.6.2017 alkaen. 

Koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaavalta saadun tiedon mu-
kaan oikaisuvaatimuksen tekijän hakemaan iltapäivätoimintaan oli yh-
teensä 86 hakijaa. Toimintaan otettiin 49 ensimmäisen vuosiluokan op-
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pilasta mukaan lukien erityisoppilaita ja 22 toisen vuosiluokan oppilasta 
mukaan lukien erityisoppilaita. Toisen vuosiluokan oppilaista 16 sai pai-
kan muiden toiminnanjärjestäjien kerhoista. Oikaisuvaatimuksen tekijän 
lapsi sai paikan Meilahden seurakunnan kerhosta. Oikaisuvaatimuk-
sessa esitettyjä perusteluja ei voida ottaa päätöksenteossa huomioon. 
Päätökset tehdään opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättä-
mien perusteiden mukaan.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus 11.7.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 62
Iltapäivätoimintaan ottamista koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2017-008165 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaavan 
erityissuunnittelijan iltapäivätoimintaa koskevasta päätöksestä 
22.5.2017 (§ 1101) tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaati-
muksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija on 22.5.2017 (§ 1101) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivä-
toimintaan ottamisesta Paavalin seurakunnan kerhoon. Oikaisuvaati-
muksen tekijä haluaisi lapselleen paikan HJK:n iltapäiväkerhosta Valli-
lan ala-asteen koululta. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan kerhotilan ja 
kodin välisen matkan pituuteen ja turvattomuuteen ja siihen, että lap-
sen ystävät ovat saaneet paikan HJK:n kerhosta.
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 22.6.2017 postin kuljetet-
tavaksi. 

Päätöksestä on tehty 10.7.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon saa-
punut oikaisuvaatimus. 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättä-
nyt perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista.

Toimintaan ottamisen perusteiden mukaan toimintaan otetaan ensisijai-
sesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on 
tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi vali-
taan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuk-
sen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimipaik-
kaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvois-
ten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista 
perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista. 

Perusopetuslinjan linjanjohtaja on 23.10.2014 (§ 38) päättänyt oman 
osastonsa osalta, että oppilaat ottaa kaupungin järjestämään ja hankki-
maan aamu- ja iltapäivätoimintaan kulloinkin voimassa olevien aamu- 
ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteiden mukaisesti 
perusopetuslinjan aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaava erityissuun-
nittelija.

Perusopetuslinjan erityissuunnittelijalta saadun tiedon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemaan iltapäivätoimintaan oli yhteensä 81 ha-
kijaa. Toimintaan otettiin 52 ensimmäisen vuosiluokan oppilasta mu-
kaan lukien erityisoppilaita ja 14 toisen vuosiluokan oppilasta. Toisen 
vuosiluokan oppilaista 17 sai paikan muiden toiminnanjärjestäjien ker-
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hoista. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi sai paikan Paavalin seurakun-
nan kerhosta. Liikenneolosuhteet lapselle osoitetun iltapäiväkerhopai-
kan ja perheen kotiosoitteen välillä ovat tyypilliset keskusta-alueella. 
Matkan pituus on noin 1,1 kilometriä, matkalla on jalkakäytävät ja lii-
kennevaloin ohjatut merkityt suojatiet. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjä 
perusteluja ei voida ottaa päätöksenteossa huomioon. Päätökset teh-
dään opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämien perustei-
den mukaan.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus 10.7.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 
32, 33, 39, 40, 49 ja 60 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 28, 29, 34, 48, 50 ja 53 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 30 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 160 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
VALITUSOSOITUS
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Pöytäkirjan 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 
57, 58, 61 ja 62 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen
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Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: Kasvatus- ja koulutuslautakunta
 Helsingin kaupungin kirjaamo
 PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata kirjaamosta.

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 59 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: Kasvatus- ja koulutuslautakunta
 Helsingin kaupungin kirjaamo
 PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
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Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata kirjaamosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 168 (168)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

29.08.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Merja Aalto-Setälä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Dani Niskanen Petra Malin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.09.2017.


