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Järvenkallas, Satu varhaiskasvatusjohtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Rönnholm, Niclas vs. ruotsinkielisen palvelukokonai-

suuden johtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Willman, Mervi vs. lukio- ja ammatillisen koulutuk-

sen ja vapaan sivistystyön johtaja
Harju-Kukkula, Tiina vs. hallintojohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Eranka, Essi viestintäpäällikkö
Lax, Jaana suunnittelija

Puheenjohtaja

Emma Kari 63-73 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

19.09.2017

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

63-70 §
Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja

71 §
Mervi Willman vs. lukio- ja ammatillisen koulutuk-

sen ja vapaan sivistystyön johtaja
72-73 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax suunnittelija
63-73 §
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§ Asia

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

64 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

65 Asia/3 Ilmoitusasiat

66 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Veronika Honkasalon ym. paperittomien tilanteen edistämistä 
koskevasta valtuustoaloitteesta

67 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Ilkka Taipaleen useita asioita käsittelevästä valtuustoaloittees-
ta

68 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Nina Hurun ym. työllisyydenhoidon tehostamista armeijasta 
kotiutuville henkilöille koskevasta ryhmäaloitteesta

69 Asia/7 Kasvatus ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kes-
kustan ryhmäaloitteesta koskien asukasvaikuttamista

70 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnalle Kalasataman korttelitalon toisen vaiheen hankesuunnitelmas-
ta

71 Asia/9 Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

72 Asia/10 Liiketalouden ja hallinnon alan oppisopimuskoulutukset, hankinnan 
kilpailutus H061-17

73 Asia/11 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän Media-alan ammattitutkinnon 
valmistavan tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankintaa 
koskeva hankintaoikaisuvaatimus
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§ 63
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 pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mirita Saxbergin ja 
Pia Kopran sekä varatarkastajiksi jäsenet Ted Apterin ja Otso Kivek-
kään.

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
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§ 64
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 4. - 17.9.2017 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

4.9.2017 § 61 Sähköisten oppimateriaalien hankinta lukuvuodelle 
2017-2018, hankinnan keskeyttäminen.

10.9.2017 § 62 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistoimintajär-
jestelmä.

10.9.2017 § 63 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, avustukset yksi-
tyisten koulujen tonttivuokriin 2017.

Hallintojohtaja

13.9.2017 § 18 Kasvatus ja koulutus, taulutietokone hankinta.

Tietohallintopäällikkö

5.9.2017 § 15 Kasvatus ja koulutus; Arbis perusparannus, esitysteknii-
kan hankinta.

7.9.2017 § 16 Kasko, Atea Finland Oy, puhelimien ja koteloiden han-
kinta.

7.9.2017 § 17 Kasvatus ja koulutus, tietoliikennelaitteiden ja lisenssien 
hankinta Kaskon tietohallinnolle.

7.9.2017 § 18 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kalasataman pe-
ruskoululle opettaja- ja oppilaskoneita.

Kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/paatoksenteko

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 65
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 28.8.2017 § 764 päiväkoti Borgströ-
minmäen 22.2.2017 päivätyn uudisrakennuksen hankesuunnitelman, ja 
oikeuttaa samalla rakennetun omaisuuden hallintapäällikön vuokraa-
maan Kruunuvuoren Palvelu Oy:ltä osittain päiväkodin käyttöön samas-
sa kiinteistössä sijaitsevan asukastilan jäljempänä esittelijän peruste-
luissa kuvatuin ja muuten tavanomaisin ehdoin.

Päiväkoti on tarkoitus toteuttaa yhteishankkeena Kruunuvuorenrannan
Palvelu Oy:n omistukseen tulevan asukastilan kanssa.

Uudisrakennuksena toteutettavan yhteishankkeen enimmäislaajuus on
1595 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta yhteensä arvonli-
säverottomana 5 870 000 euroa toukokuun 2016 kustannustasossa.

Hanke toteutetaan keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä, jonka osake-
kannasta
Helsingin kaupungin omistukseen tulevan päiväkodin osuus on noin 80 
% sekä Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n omistukseen tulevan
asukastilan osuus noin 20 %.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2017 § 302 kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti hyväksyä Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 
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brm² ja rakentamiskustannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomina 
11,2 milj. euroa kustannustasossa 11/2016.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnittelussa 
mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toiminta sekä ulko-
na että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonaisuuksiin. Selvitetään 
mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteutumiseen aidosti esimerkiksi 
riittävällä määrällä kulkureittejä, sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyö-
dynnetään suunnittelussa palvelumuotoiluosaamista ja henkilökunnan 
ja käyttäjien palautetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyk-
sikköjen toimivuudesta ja parannusehdotuksista. (Mari Holopainen).

2) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päiväkodin
jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja vuorohoi-
topäiväkotina. (Terhi Peltokorpi).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 66
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. paperittomien tilanteen edistä-
mistä koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2017-003881 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaikilla kunnan alueella asuvilla lapsilla on oikeus käydä peruskoulua 
statuksesta riippumatta. Helsinki noudattaa lähikouluperiaatetta, joten 
koulupaikka pyritään aina järjestämään mahdollisimman läheltä asuin-
paikkaa ja hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää esi-, perus- ja 
toisen asteen opiskeluhuollon palvelut. Psykologit ja kuraattorit palvele-
vat paperitta maahan tulleita lapsia ja nuoria samojen periaatteiden 
mukaisesti kuin muitakin esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 
olevia opiskelijoita.

Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän koordinoimaan turvapaikan-
hakijoiden ja paperitta maahan tulleiden palvelutarpeita. Työryhmän 
tehtävänä on kartoittaa turvapaikanhakijoiden ja ns. paperittomien hen-
kilöiden tuomia haasteita ja palvelutarpeita ja tehdä esitys kaupungin 
yhteisestä linjauksesta niihin vastaamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen edustajat osallistuvat tämän ryhmän työskentelyyn. Työryhmän 
tehtävänä on lisäksi valmistella asiassa mahdollisesti tarvittavia ohjeita 
tai esityksiä yhteistyötarpeesta muiden kaupunkien, järjestöjen sekä 
valtion kanssa.

Lautakunta päätti samalla, että paperittomien lasten koulunkäynnin to-
teutumisesta Helsingissä tehdään selvitys ja selvitetään keinoja tukea 
heidän koulunkäyntinsä edistämistä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta päättää samalla, että paperittomien lasten kou-
lunkäynnin toteutumisesta Helsingissä tehdään selvitys ja selvitetään 
keinoja tukea heidän koulunkäyntinsä edistämistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän vastaehdotuksen.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Honkasalo Veronika ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kaikilla kunnan alueella asuvilla lapsilla on oikeus käydä peruskoulua 
statuksesta riippumatta. Helsinki noudattaa lähikouluperiaatetta, joten 
koulupaikka pyritään aina järjestämään mahdollisimman läheltä asuin-
paikkaa ja hyvien kulkuyhteyksien päästä.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää esi-, perus- ja 
toisen asteen opiskeluhuollon palvelut. Psykologit ja kuraattorit palvele-
vat paperitta maahan tulleita lapsia ja nuoria samojen periaatteiden 
mukaisesti kuin muitakin esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 
olevia opiskelijoita.

Kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän koordinoimaan turvapaikan-
hakijoiden ja paperitta maahan tulleiden palvelutarpeita. Työryhmän 
tehtävänä on kartoittaa turvapaikanhakijoiden ja ns. paperittomien hen-
kilöiden tuomia haasteita ja palvelutarpeita ja tehdä esitys kaupungin 
yhteisestä linjauksesta niihin vastaamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen edustajat osallistuvat tämän ryhmän työskentelyyn. Työryhmän 
tehtävänä on lisäksi valmistella asiassa mahdollisesti tarvittavia ohjeita 
tai esityksiä yhteistyötarpeesta muiden kaupunkien, järjestöjen sekä 
valtion kanssa.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu 
Honkasalon ym. valtuustoaloitteesta paperittomien tilanteen edistämi-
seksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Honkasalo Veronika ym. valtuustoaloite kvsto 29.3.2017 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 67
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ilkka Taipaleen useita asioita käsittelevästä valtuustoa-
loitteesta

HEL 2017-004749 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Mieshoitajien lisääminen päivähoitoyksikköihin sekä nuoriso- ja lastenkoteihin (val-
tuustoaloitteen kohta 2)

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tiedostetaan miesten vähäi-
nen määrä. Alalle hakeutuu valtakunnallisestikin enemmän naisia kuin 
miehiä, mikä on keskeisin syy miesten vähyyteen varhaiskasvatukses-
sa myös Helsingissä. Sukupuolijakauman tasoittamiseen on pyritty ja 
pyritään edelleen monin keinoin. Miesten osuus henkilöstöstä lisääntyy 
hitaasti: kun se vuonna 2005 oli 3 %, tällä hetkellä varhaiskasvatukses-
sa miesten osuus on noin 5 % henkilöstöstä.

Rekrytointitilaisuuksissa ja rekrytointitilaisuuksien materiaaleissa on 
kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että niillä ei entisestään korosteta 
naisvaltaista alaa. Messuille ja tapahtumiin on otettu mukaan henkilös-
töstä sekä miehiä että naisia. Jaettavassa rekrytointimateriaalissa on 
ajateltu tuotteen pitkäikäisyyttä, tarpeellisuutta ja sitä, että se kiinnostaa 
kaikkia sukupuolia.

Kesätyöntekijöitä palkattaessa huomioidaan, että haastatteluihin ja sitä 
kautta kesätyöntekijöiksi valikoituu sekä muun kielisiä että miehiä. Tä-
mä huomioidaan myös työkokeiluissa, palkkatukityössä ja oppisopi-
muskoulutuksissa. Rekrytointitilaisuuksia on suunnattu myös paikkoi-
hin, joissa on erityisesti miehiä läsnä, esimerkiksi Santahaminan varus-
kunnan kotouttamistilaisuuden yhteydessä järjestetyssä varusmiesten 
työnhaku- ja koulutusinfossa sekä 'Nuorten Takuu Areena'- ja Taitaja-
tapahtumassa.

Työssäoppimisen paikat varhaiskasvatuksessa ovat olleet suosittuja. 
Vuosittain noin 3 000 alan opiskelijaa pääkaupunkiseudun oppilaitok-
sista ja korkeakouluista suorittaa harjoittelut ja työssäoppimisjaksonsa 
varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Näiden opiskelijoiden joukossa 
miesten osuus on valitettavan vähäinen.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus (valtuustoaloitteen kohta 16)
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Talousarvion 2017 varhaiskasvatusvirastoa koskevina tekstikirjauksina 
todettiin, että:
- tuodaan selvitys valtuustostrategian valmistelun yhteydessä mahdolli-
suudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoeh-
doista ja mahdollisista aikatauluista
- kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla selvitetään tulevalla strategia-
kaudella mahdollisuuksia siirtyä portaittain maksuttomaan varhaiskas-
vatukseen.

Kevään 2017 aikana selvitettiin maksuttoman neljän tunnin päivittäisen 
varhaiskasvatuksen kustannuksia ja vaikutuksia. Laskelmissa on läh-
detty siitä, että muutos koskisi vain yli kolmivuotiaita ja että maksutto-
muuteen siirryttäisiin portaittain ikäluokka kerrallaan niin, että aluksi 
maksuttomuus koskisi 5-vuotiaita lapsia ja myöhemmin maksuttomuus 
ulotettaisiin nuorempiin ikäryhmiin. Laskelmissa on käytetty todellisia 
Helsingin varhaiskasvatuksen yksikkökustannuksia.

Kattavuuden ja osallistumisasteen nousua sekä perheiden käyttäytymi-
sen muutosta on vaikea ennustaa. Laskemien eurovaikutukset ovat 
laskennallisia ja perustuvat kattavuuden ja osallistumisasteen melko 
merkittävään nousuun.

Strategiaohjelman mukaan maksuton varhaiskasvatus koskisi aluksi 5-
vuotiaita. Kokonaiskustannukset 5-vuotiaiden osalta olisivat noin 8 milj. 
euroa vuodessa, josta 3,4 miljoonaa euroa olisi maksutulojen menetys-
tä ja muut kustannukset tulisivat siirtymisestä muista palvelumuodoista 
kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Laskelmissa on oletettu, että muutoksen myötä osallistuminen päiväko-
tihoitoon lisääntyisi siten, että kattavuus nousisi n. 92 % 3-5-vuotiaiden 
ikäryhmissä. Nykyiset kattavuudet ovat 3-vuotiaiden osalta 66 %, 4-
vuotiaiden osalta 72 %, 5-vuotiaiden osalta 77 %.

Laskettaessa maksuttomuuden vaikutuksia menoihin on oletettu, että 
kaikki tällä hetkellä kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea saavat 
sekä kerhoissa olevat lapset siirtyisivät varhaiskasvatuksen piiriin. Ko-
konaiskustannus 3-5-vuotiaiden lasten siirtyessä palvelumuotojen välil-
lä olisi noin 18 miljoonaa euroa siten, että suurimmat kustannukset 
kohdistuisivat kolmivuotiaisiin, joiden palvelujen käyttö on tällä hetkellä 
vähäisempää kuin vanhempien lasten. Kun huomioidaan menetetyt 
maksutulot ja palvelujen käytön lisääntyminen, välittömät kustannukset 
olisivat noin 28 miljoonaa euroa vuodessa.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus 3-5-vuotiaiden kohdalla lisäisi hen-
kilökunnan tarvetta noin 500 henkilöllä. Nämä kustannukset on huo-
mioitu laskelmissa, mutta ongelmaksi muodostuisi kelpoisuusehdot 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 11 (46)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
19.09.2017

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

täyttävän henkilöstön saatavuus, koska jo tällä hetkellä pätevästä hen-
kilöstöstä on pula.

Maksuttomuuden myötä kasvava palveluntarve aiheuttaisi myös inves-
tointitarpeita uusille tiloille, kun kaikki lapset eivät enää mahtuisi nykyi-
siin tiloihin. Vuokrakustannukset on huomioitu yksikkökustannushin-
noissa, mutta uusista tiloista johtuvia investointikustannuksia ei ole 
huomioitu. On arvioitu, että uusiin toimitilainvestointeihin kuluisi noin 
140 miljoonaa euroa, mutta tämä jakaantuisi usealle vuodelle ja riippui-
si siitä, millä aikataululla ja millaisella porrastuksella muutos otettaisiin 
käyttöön.

Esiopetuksessa oleviin kuusivuotiaisiin muutoksella ei olisi vaikutusta, 
koska neljän tunnin päivittäinen esiopetus on maksutonta jo nyt.

Lastentarhojen ja koulujen pihojen istuttaminen oppilaiden toimesta (valtuustoaloit-
teen kohta 30)

Helsingissä oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä 
lasten kanssa. Kestävä kehitys kulkee punaisena lankana arvopohjas-
sa ja toimintakulttuurissa. Yhteistyötä tehdään puutarhanhoidon ja kau-
punkiviljelyn osalta eri toimijoiden kanssa, kuten Kumpulan lasten ja 
nuorten puutarhan, nuorisotyön, vanhusten palvelukeskusten sekä kau-
punkiviljelijäyhdistysten kanssa. Kaupunkiviljelyä oli muutamissa päivä-
kodeissa ja yli kymmenessä leikkipuistossa kesällä 2017.  Perusope-
tuksessa suunnitellaan ja kehitetään ympäristötyötä. Tavoite on, että 
jokaisessa koulussa on suunnitteluryhmä, joka osallistuu myös koulun 
pihojen suunnitteluun. Perusopetuksen kouluissa voidaan järjestää esi-
merkiksi kukkasipulien istutustalkoita ja monissa kouluissa on oma kou-
lupuutarha.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ilkka Taipaleen ym. valtuusaloite käsittää 47 kohtaa, joista kolme (3) 
liittyy kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle: mieshoitajien lisääminen 
päivähoitoyksikköihin (aloitteen kohta 2); varhaiskasvatuksen maksut-
tomuus (aloitteen kohta 16); lastentarhojen ja koulujen pihojen istutta-
minen oppilaiden toimesta (aloitteen kohta 30).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 310 86232

pertti.joona(a)hel.fi

Liitteet

1 Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 68
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Nina Hurun ym. työllisyydenhoidon tehostamista armei-
jasta kotiutuville henkilöille koskevasta ryhmäaloitteesta

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä valtuutettu Nina Hurun 
ym. aloitetta työllisyydenhoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville 
henkilöille. Helsingissä oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 9 000 nuorta 
16–29-vuotiaista vuoden 2015 lopussa. Miesten osuus on tässä jou-
kossa suurempi. Nuorten kohdalla työttömyys kohdentuu erityisesti 
henkilöille, joilla ei ole aiempaa ammattia tai ammatillista koulutusta. Al-
le 30-vuotiaiden työllistymisen kannalta koulutus on ensisijaista. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa nuorten työllistymisen 
edistämiseksi erilaisia vaihtoehtoja osaamisen kartuttamiseen ja toisen 
asteen koulutuksen suorittamiseen. Opinnoissa keskitytään puuttuvan 
osaamisen hankkimiseen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä 
kaikille opiskelijoille tehdään oma henkilökohtainen osaamisen kehittä-
missuunnitelma, jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin 
hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija 
tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. 
Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Joustava koulutukseen ha-
keutuminen mahdollistaa opintojen aloittamisen läpi vuoden.

Yhdessä kaupunginkanslian työllisyydenhoidon kanssa toteutetaan työ-
kokeilujen ja palkkatukitöiden työvaltaisessa oppimisympäristössä han-
kitun osaamisen tunnistamista, joka voidaan tunnustaa osaksi opintoja. 

Ohjaus ja neuvonta ovat keskeisiä toimia armeijasta kotiutuvien henki-
löiden työllistymisen edistämiseksi. Helsingin kaupungin toimialojen se-
kä TE-hallinnon yhdessä toteuttama Ohjaamo kokoaa nuorille kohden-
netut monialaiset palvelut saman katon alle yhteiseen palvelupistee-
seen Kamppiin. Ohjaamo tarjoaa ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville 
nuorille neuvontaa, ohjausta ja tukea koulutukseen, työllistymiseen ja 
hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koordinoima etsivä nuorisotyö te-
kee osaltaan tiivistä yhteistyötä puolustusvoimien sekä siviilipalvelus-
keskuksen kanssa. Nuorisolain 11 §:n mukaan em. tahojen velvollisuus 
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on luovuttaa etsivälle nuorisotyölle tiedot nuoresta, joka vapautetaan 
varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen 
takia tai joka keskeyttää palveluksen. Etsivä nuorisotyö tarjoaa alle 29-
vuotiaille jalkautuvaa ohjausta ja auttaa nuorta sellaisten palvelujen se-
kä muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymis-
tään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo ovat olleet aktiivi-
sesti mukana syyskuussa 2016 käynnistyneessä Diakonia-ammattikor-
keakoulun hallinnoimassa Auta miestä mäessä ESR -hankkeessa. 
Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia käytänteitä nuorten miesten syr-
jäytymisen ehkäisyyn. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla lisätään 
puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen tietoutta Ohjaamoista se-
kä etsivästä nuorisotyöstä. Hanke jatkuu maaliskuuhun 2019.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet

1 Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu 
Nina Hurun ym. työllisyydenhoidon tehostamista armeijasta kotiutuville 
henkilöille koskevasta ryhmäaloitteesta

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet
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1 Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 69
Kasvatus ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Keskustan ryhmäaloitteesta koskien asukasvaikuttamista

HEL 2017-006089 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Vuoden 2016 aikana valmisteltiin kaupungin osallisuusjärjestelmää ja 
sen periaatteita osana kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista. 
Osallisuusjärjestelmää kehitettiin vuorovaikutteisesti yhdessä kaupunki-
laisten kanssa. Kaupungin hallintosäännön 27 lukuun kirjattiin osalli-
suuden ja vuorovaikutuksen seuraavat periaatteet: 

Kunnan jäsenten osallisuus ja kaupungin ja kaupunkilaisten vuorovai-
kutus perustuu yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 
hyödyntämiseen, omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseen ja yhden-
vertaisten osallistumismahdollisuuksien luomiseen. Helsingin kaupun-
gilla kaupunkilaisten ja palveluiden käyttäjien osallistumisen ja vuoro-
vaikutuksen osatekijöitä ovat: Hallinnon avoimuus, selkokielinen ja mo-
nikanavainen viestintä, alueellinen osallistuminen, osallistuva suunnit-
telu ja budjetointi, asukaslähtöisyyttä edistävät käyttäjä- ja asiakasraa-
dit, asiakaskokemuksen ja palautteiden hyödyntäminen, toimivat aloite-
käytännöt sekä kansalaistoiminnan kannuste- ja tukimenettelyt. Kau-
punginvaltuusto asettaa kaupunkistrategiassa ja talousarviossa osalli-
suuden ja vuorovaikutuksen painopisteet ja tavoitteet. 

Keskustan valtuustoryhmä on kysynyt valtuustoaloitteessaan, millaisiin 
toimenpiteisiin kaupunki aikoo ryhtyä, jotta selvitetään todellisia ja 
konkreettisia toimenpiteitä asukasvaikuttamisen kanavoimiseksi kau-
punginosapohjaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on selvittä-
nyt yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa tilojen maksuton-
ta asukaskäyttöä. Tavoitteena on avata toimipisteiden tiloja kaupunki-
laisten käyttöön ja tukea osallisuusjärjestelmän tavoitteita alueellisesta 
vaikuttamisesta ja yhdessä tekemisestä, kaupunkilaisten oman toimin-
nan ja aktivismin tukemisesta sekä asukkaiden osaamisen hyödyntämi-
sestä.  

Päiväkodit ja peruskoulut ovat leimallisesti oman alueensa palveluita ja 
ne tekevät aktiivista yhteistyötä perheiden ja huoltajien kanssa. Sekä 
varhaiskasvatussuunnitelma että perusopetuksen opetussuunnitelma 
korostavat uudella tavalla huoltajien osallisuutta päiväkodin ja koulun 
toimintaan. Myös koulujen vanhempainiltoja on kehitetty toiminnallisek-
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si ja huoltajia aktivoivammaksi. Monissa kouluissa ja päiväkodeissa toi-
mii vanhempainyhdistyksiä ja vanhempainryhmiä. 

Vuosien 2013-2016 aikana Helsingissä kehitettiin osana lasten ja nuor-
ten hyvinvointisuunnitelmaa alueellista yhteistyörakennetta, jonka tar-
koituksena on ollut lisätä alueellista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämiseksi sekä poistaa yhteistyön esteitä. Mukana ovat ol-
leet mm. koulut, päiväkodit, neuvola, kotipalvelu, kouluterveydenhuolto, 
perheneuvola, lastensuojelu, nuorisotalot, seurakunnat, leikkipuistot, 
Luotsi, Klaari ja liikunta- ja kulttuuritoimi. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala suhtautuu työn jatkamiseen myönteisesti. 

Palveluverkkoprosessia on kehitetty aikaisempaa osallistavammaksi. 
Vuosaaren palveluverkkotarkastelussa kehitettiin toimintamalli, jota on 
käytetty se jälkeen tulleissa palveluverkkotarkasteluissa. Keskeistä sii-
nä on asukkaiden mukaan ottaminen ja osallistaminen prosessin alusta 
lähtien. Palveluverkon vaihtoehtoiset ratkaisut on tuotettu koulun huol-
tajien, koulun vanhempainyhdistyksen, koulun johtokunnan ja koulun 
henkilöstön kanssa yhdessä. Osallisuutta on toteutettu erilaisissa työ-
pajoissa, asukastilaisuuksissa ja sähköisesti. Prosessin eri vaiheissa 
tiedotusta on myös lisätty ja käytetty eri kanavia. Palveluverkon kehittä-
misessä tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin eri palveluiden kanssa. 
Eniten yhteistyötä on tehty rakennusten tiloihin ja kuntoon, kaavoituk-
seen ja väestöennustukseen liittyvissä asioissa.   

Keskustan Helsingin valtuustoryhmä on esittänyt valtuustoaloittees-
saan kaupunginosavaltuustojen perustamista. Kaupunginvaltuuston 
16.3.2016 periaatelinjausten mukaan Helsingin johtamisjärjestelmään 
ei olla perustamassa kuntalain 36 §:n mukaisia alueellisia toimielimiä. 
Tämän linjauksen mukaisesti kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kanna-
ta kaupunginosavaltuustojen perustamista. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa Keskustan 
ryhmäaloitteesta koskien asukasvaikuttamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.5.2017 asia 15

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.09.2017 § 242

HEL 2017-006089 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi Helsingin keskustan valtuustoryh-
män ryhmäaloitteesta koskien selvitystyön tekemistä kaupunginosaval-
tuustojen perustamisesta seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen 
lausunnon:

"Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutetaan omalta osaltaan Helsingin 
kaupungin osallisuusmallia. Osallisuuden keskiössä on asiakkaiden ja 
kuntalaisten tiedon saannin turvaaminen riittävillä ja monipuolisilla neu-
vontapalveluilla. Sosiaalisen raportoinnin avulla välitetään sellaista tie-
toa, joka liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tätä 
tietoa raportoidaan päätöksentekijöille, kuntalaisille, virkamiehille ja po-
liitikoille ja tietoa hyödynnetään palvelujen ja alueiden kehittämisessä.   
Myös kaikista saaduista palautteista viestitään kuntalaisille osallistu- ja 
vaikuta -verkkosivulla.

Asukastalotoiminnalla tuetaan yhteisöllisyyttä ja alueellista vaikuttamis-
ta. Asukastalot mahdollistavat lähidemokratian toteutumista tarjoamalla 
tiloja alueellisille toimijoille sekä toimivat verkostojen ja asukasyhdistys-
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ten kumppaneina. Asukastalot vahvistavat ja kokoavat alueen eri väes-
töryhmiä osaksi aktiivista väestöä, vahvistavat kansalaistaitoja ja rapor-
toivat alueellisista ilmiöistä. Alueilla toimii yhdyskuntatyöntekijöitä, jotka 
mahdollistavat yhteisen keskustelun asukkaiden kanssa.

Kaupunginosapohjaisen vaikuttamisen tukemisessa on keskeistä asu-
kasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen sekä muiden kuin kaupungin 
asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen.

Asukastalojen avustustoiminta on keskitetty kaupunginhallitukselle vuo-
desta 2017 alkaen. Tätä aikaisemmin suuren osan näistä avustuksista 
myönsi sosiaali- ja terveyslautakunta. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveys-
lautakunta avustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, joilla on toimintaa 
sekä kaupunkitasoisesti että paikallisesti. Hakemusten käsittelyssä sel-
vitetään aina, millä alueella avustettavaksi haettava toiminta toteute-
taan ja miltä alueilta toiminnan piiriin voidaan hakeutua.

Tulevan sote-maakuntauudistuksen tavoitteena on ottaa asiakkaat ja 
asukkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palvelujen suunnitte-
luun, tuottamiseen ja kehittämiseen maakuntien järjestämisvastuulla 
olevassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asukastalotoiminta ja asukasyhdistysten, kaupunginosaseurojen sekä 
muiden kuin kaupungin asukastalojen avustaminen vahvistaa kunta-
laisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia ja siten lisää kunta-
laisten hyvinvointia ja terveyttä."

Käsittely

12.09.2017 Ehdotuksen mukaan

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Ahto Apajalahti: Lisätään lausunnon viimeisen kappaleen jäl-
keen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia uusi kappale 
seuraavasti: "Lautakunta esittää huolensa siitä, että monet kaupungino-
sat ovat viimeisen 25 vuoden aikana olleet hyvin aliedustettuja kaupun-
ginvaltuustossa. Edustuksen vinoutuneisuuden vaikutuksia ja eri ratkai-
sumalleja tulisi selvittää."

Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Ulla Tyyskä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42210

ulla.tyyska(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.09.2017 § 84

HEL 2017-006089 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Helsingin 
keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta koskien kaupunkilais-
ten omaehtoista toimintaa seuraavan lausunnon:

Helsinki on toteuttanut johtamisjärjestelmän muutoksen, jossa siirryttiin 
pormestarimalliin, toimialalautakuntiin ja toimialoihin. Tässä valmiste-
lussa lähtökohtana oli, että Helsingissä ei siirrytä alueellisiin toimieli-
miin. Uusi johtamisjärjestelmä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden teh-
dä asioita aikaisempaa koordinoidummin ja kehittää alueellista osalli-
suutta nykyistä toimivammaksi. Asioiden valmistelu ei enää tapahdu vi-
rastokohtaisesti, vaan laajemmin toimialalla. Tämä antaa hyvät edelly-
tykset tarjota kaupunkilaisille paremmat ja monipuolisemmat alueellisen 
osallisuuden mahdollisuudet. 

Kaupungin uuden osallisuusmallin valmistelussa alueellisen osallisuu-
den kehittäminen on ollut yksi keskeisistä elementeistä. Kaupunkiym-
päristölautakunta pitää tärkeänä, että alueellisen osallisuuden näkökul-
ma toteutuu kaupungin toiminnassa nykyistä paremmin ja jokainen toi-
miala asettaa tähän kytkeytyviä kehittämistavoitteita ja seuraa niiden 
toteutumista. 

Kaupunkiympäristölautakunta ei pidä tässä vaiheessa perusteltuna 
aloittaa selvitystyötä kaupunginosavaltuustojen perustamisesta. Osalli-
suuden kehittymistä on kuitenkin seurattava tiiviisti ja kyettävä arvioi-
maan tilannetta uudelleen, kunhan uuden johtamisjärjestelmän ja uu-
distetun organisaation toiminnasta on saatu enemmän kokemuksia.

Toinen tärkeä osa osallisuusmallia on osallistuvan budjetoinnin laajen-
taminen. Osallistuvassa budjetoinnissa on syytä huolehtia alueellisesta 
kattavuudesta. Alueellisuuden näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että 
osallistuvan budjetoinnin kautta eteneviä kaupunkilaislähtöisiä ideoita 
toteutetaan eri puolilla Helsinkiä.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimialalla esimerkiksi täydennysraken-
tamisen merkitys tulee kasvamaan. Jatkossa yhä isompi osa kaupunki-
rakentamisesta on täydennysrakentamista olemassa olevissa kaupun-
ginosissa. Tämä on haasteellista ja merkitsee myös sitä, että kaupunki-
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laiset on kyettävä ottamaan ennakoivasti mukaan kaupungin kehityk-
sestä käytävään keskusteluun. Kaupungin on kyettävä myös nivomaan 
kaupunkilaislähtöiset kehitysajatukset nykyistä paremmin mukaan 
osaksi suunnitteluprosessia. Tässä tarvitaan toimivaa vuoropuhelua 
kaupunkilaisten kanssa kaupunginosatasolla. 

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaupunkiympäristön 
toimiala edistää avointa vuoropuhelua kaupunkikehityksestä, kehittää 
alueellisen osallisuuden käytäntöjään, on mukana kaupunkitasoisessa 
alueellisen osallisuuden kehittämisessä ja tekee tiivistä yhteistyötä toi-
mialojen välillä, hyödyntää aikaisempia parhaita käytäntöjä sekä aset-
taa tavoitteita toiminnan tuloksellisuudelle ja vaikuttavuudelle ja seuraa 
tavoitteidensa toteutumista. Toimialan on myös varmistettava riittävät 
resurssit osallisuuden parantamiseen tähtäävien tavoitteiden toteutta-
miseksi.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi
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§ 70
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnalle Kalasataman korttelitalon toisen vaiheen hankesuunni-
telmasta

HEL 2017-004219 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon 8.5.2017 
päivätystä hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalasataman korttelitalo 2v hankesuunnitelma
2 Kasvatuksen- ja koulutuksen työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistövirasto on 10.5.2017 pyytänyt opetuslautakunnalta lausuntoa 
8.5.2017 päivätystä Kalasataman toisen vaiheen hankesuunnitelmasta. 
Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja ope-
tusviraston yhteistyönä. Hanke perustuu arkkitehtuurikilpailun voitta-
neeseen ehdotukseen siten, että sen tilaohjelma ja tilajärjestelyt on 
suunniteltu huomioiden uusi opetussuunnitelma. 

Kalasataman korttelitalossa päiväkoti ja 1.–9. luokkien koulu muodosta-
vat toiminnallisen kokonaisuuden. Kahdessa vaiheessa rakennettavan 
hankkeen ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön 1.8.2016 ja se käsittää 
päiväkoti- ja alkuopetustoiminnan. Toisessa vaiheessa valmistuvat pe-
ruskoulun muut oppimisen tilat. Suunnittelu perustuu Arkkitehtitoimisto 
JKMM OY: n voittaneeseen ehdotukseen Wigwam, jossa toteutuvat kil-
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pailulle asetetut toiminnalliset, teknistaloudelliset, kaupunkikuvalliset, 
arkkitehtoniset ja energiatehokkaat ratkaisut tasapainoisesti.

Hankkeen bruttoala on 5 664 brm², huoneistoala 4 906 htm² ja hyötyala 
3 659 hym². Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset 
kustannustasossa 2/2017 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 19 500 
000 euroa (3 443 euroa/brm²). Rakennuksen tuleva vuokra-arvio on n. 
110 385 euroa/kk eli vuosivuokra on yhteensä 1 324 620 euroa. Vuok-
ranmaksun perusteena on 4 906 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoai-
ka 30 vuotta. Pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten 
mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 
Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpidon 
yksikkö. 

Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa varattu 
19,5.milj. euroa toteutettavaksi vuosina 2019-2020.

Hankkeen toteutus on suunniteltu alkavan tammikuussa 2019 ja val-
mistuvan toukokuussa 2020. 

Kalasataman toisen vaiheen koulun arvioidut vuosittaiset toimintakus-
tannukset ovat n. 3 700 000 euroa. Arvio toiminnan käynnistämiskus-
tannuksista on n. 524 000 euroa sisältäen tietohallinnon osuuden 
160 000 euroa. 

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen 
avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden mukaisesti ja rat-
kaisujen yksityiskohdat tulee suunnitella yhdessä käyttäjähallintokun-
nan edustajien kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman käytännön to-
teutuksessa tulee kiintokalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityis-
kohdat suunnitella kiinteässä yhteystyössä käyttäjätoimialan kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Hankkeella on terveysvaikutuksia hankesuunnitelman mukaisilla toi-
menpiteillä. Esityksen mukainen hanke huomioi rakennuksen toiminalli-
suuden, viihtyisyyden, sisäilman laadun, energiatalouden, esteettömyy-
den ja paloturvallisuuden. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kalasataman korttelitalo 2v hankesuunnitelma
2 Kasvatuksen- ja koulutuksen työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 71
Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

HEL 2017-009935 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuista annetun lain 10 §:n mukaista peruuttamatta jätetystä var-
haiskasvatuksesta perittävää maksua ei toistaiseksi oteta käyttöön.  

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Ihalainen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42543

sirkka-liisa.ihalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 7.2.2017 § 13 varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista 1.3.2017 lukien. Samalla päätettiin peruuttamatta jä-
tetystä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun käyttöönotosta. 

Varhaiskasvatuslautakunta edellytti samalla, että lain muutoksesta tie-
dottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja että varhaiskasvatukses-
ta vastaavalle toimielimelle tuodaan ensimmäisen kerran syksyllä 2017 
tieto muutoksen vaikutuksista. 

Vanhemmille jaetussa asiakastiedotteessa kerrottiin uudesta säännök-
sestä, joka koskee huoltajien loma-ajan poissaolon ilmoittamatta jättä-
mistä: ”Huoltajien loma-ajaksi varatusta varhaiskasvatuksesta, jota ei 
käytetä ja jota ei ole peruttu ennakkoon, peritään lisäksi puolet kuukau-
simaksusta. Jos asiakasmaksuksi on määritelty 0 €/kk, ilmoittamatta jä-
tetystä poissaolosta peritään 13,50 euroa." 

Ilmoitus lapsen loma-ajasta -lomakkeessa oli vielä uudelleen em. teksti 
ja lisäksi: ”Ilmoitattehan henkilökunnalle tai yksikön esimiehelle lapsen-
ne loma-aikoihin tulevat muutokset etukäteen ja viipymättä.” 
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Henkilökunnan ohjeessa todettiin seuraavaa: ”Vanhempia pyydetään il-
moittamaan kaikista poissaoloista viipymättä ja viimeistään edellisenä 
päivänä. Poissaolot merkitään Efficaan huolellisesti. Jos lapsi on en-
nakkoon ilmoittamatta poissa, vanhemmilta tiedustellaan lapsen paluun 
jälkeen, onko kyse ollut huoltajan loma-ajasta. Ilmoitettuihin läsnäoloi-
hin tulleet muutokset kirjataan Efficaan uudella päiväkirjamerkinnällä 
"käyttämätön varaus”, joka on käytettävissä kesäkuun alusta lähtien. 
Esimiehet soittavat tai ilmoittavat turvasähköpostilla asiakasmaksuyk-
sikköön maksuihin vaikuttavat muutokset kunkin kuukauden viimeiseen 
päivään mennessä. Ilmoitus lapsen loma-ajasta säilytetään yksikössä 6 
vuotta lapsen hoitosuhteen päättymisen jälkeen.”

Päiväkodit ovat kirjanneet suunnittelutaulukoihin vanhempien ilmoituk-
sen perusteella lasten ennakoidut läsnäolotiedot koulujen loma-aikana. 
Em. taulukoihin voitiin järjestelmän laajojen häiriöiden vuoksi tehdä 
muutoksia vain ajoittain ja suunnittelutaulukoista puuttuu merkintöjä. 
Siksi vertailu edellisenä kesänä etukäteen varattuihin läsnäoloihin ei 
ole mahdollista.

Varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaa peruuttamatta jätetystä var-
haiskasvatuksesta perittävää maksua koskeva lakiteksti ja sen merki-
tyksen tulkinta vei aikaa ja aiheutti keskustelua ja kirjoittelua joukkotie-
dotusvälineissä. Eri kuntien erilaiset tulkinnat hämmensivät sekä van-
hempia että työntekijöitä. Myös henkilökunnan ohjetta tarkennettiin vie-
lä toukokuussa.

Asiakastietojärjestelmään ei keväällä ehditty määritellä peruuttamatta 
jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun määräytymisen kä-
sittelysääntöjä ja siksi laskutusta ei saatu automatisoitua. Vanhempien 
loma-aikojen tiedustelu peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta 
perittävän maksun määräämiseksi jäi henkilökunnan tehtäväksi, jota ei 
kuitenkaan ole tehty kattavasti. Selvittely jälkikäteen ei ole henkilökun-
nan ajankäytön ja suuren asiakasmäärän vuoksi mielekästä.

Kesäkuussa oli 234 232 läsnäolopäivää. Varattuja, mutta käyttämättä 
jätettyjä päiviä oli kaikkiaan 6230 (3,2 %), jotka voivat sisältää saman 
lapsen useamman peräkkäisen päivän jaksoja.

Varhaiskasvatuksen asiakasohjausryhmä arvioi, että em. maksu koh-
dentuu hyvin rajattuihin tilanteisiin ja epätarkoituksenmukaisesti enim-
mäkseen perheille, jotka yleensä ilmoittavat lapsen poissaoloista. Pe-
ruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun määrää-
misen mahdollisuus lisäsi kuitenkin vanhempien ilmoituksia kaikista 
poissaoloista. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirkka-Liisa Ihalainen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42543

sirkka-liisa.ihalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 72
Liiketalouden ja hallinnon alan oppisopimuskoulutukset, hankinnan 
kilpailutus H061-17

HEL 2017-005402 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävien liiketalouden ja hallinnon alan ammatillisiin tutkin-
toihin valmistavien koulutusten puitejärjestelyyn tietopuolisen koulutuk-
sen ja näyttötutkinnon järjestäjiksi seuraavat koulutuksen järjestäjät: 

Ami-säätiö, Amiedu 
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, henkilöstötyön osaamisala

Helsinki Business College/SLK Instituutti
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- Sihteerin ammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto

Hyria koulutus Oy
- Sihteerin ammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Liikelaitos Edupoli
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- Sihteerin ammattitutkinto
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, henkilöstötyön osaamisala
- Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
- Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
- Sihteerin ammattitutkinto

Management Institute of Finland, MIF
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Markkinointi-instituutti
- Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala
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- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, henkilöstötyön osaamisala
- Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Perho Liiketalousopisto, Perho PRO
- Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1 200 000,00 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimusjohtajan 
tekemään palveluhankintojen kohteista tarjouspyyntöön ja annettuun 
tarjoukseen perustuvat puitesopimukset ja tekemään sen mukaiset 
hankinnat. Sopimuskausi on yksi (1) vuosi.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimus-
johtajan päättämään yhdestä (1) yhden (1) vuoden option käyttööno-
tosta.

Esittelijä
vs. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Mervi Willman

Lisätiedot
Jan Berghem, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86698

jan.berghem(a)hel.fi

Liitteet

1 Vert Liiketalous ja hallinnon ala H061-17

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Koulutuksen järjestäjät Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa kaupan ja hal-
linnon koulutusten järjestämiseen ja tällöin joudutaan koulutus hankki-
maan muilta koulutuksen järjestäjiltä.
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Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 9.5.2017 
päivättyyn tarjouspyyntöön H016-17, HEL 2017-005402. Liiketalouden 
ja hallinnon alan valmistavien koulutusten tietopuolisten koulutusten ja 
näyttötutkinnon järjestämisen hankinta on toteutettu avoimella menette-
lyllä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 10.5.2017 ja korjausil-
moitus 23.5.2017.  Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 5.6.2016 
klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

Ami-säätiö, Amiedu
Helsinki Business College/SLK Instituutti
Hyria koulutus Oy
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Liikelaitos Edupoli
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Management Institute of Finland, MIF
Markkinointi-instituutti
Perho Liiketalousopisto, Perho PRO

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ja 
tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjousten vertailu

Hankittavien palvelujen, oppisopimuskoulutuksena järjestettävien liike-
talouden ja hallinnon, valmistavien tietopuolisten koulutusten ja näyttö-
tutkintojen järjestämisen, valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtiin tarjoushinnan ja 
palvelun laadun yhteispistemääränä. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous 
sai 85 vertailupistettä ja eniten laatupisteitä saanut tarjous sai 15 vertai-
lupistettä.

Laadun arviointiperusteena kaikissa tutkinnoissa oli:

1. Koulutuksen aloitusmahdollisuus yksittäisille eri yrityksistä tuleville 
opiskelijoille (maksimipisteet 10 p):

•       nonstop-koulutusmuodolla 10 pistettä
•       2 kertaa vuodessa 5 pistettä
•       harvemmin kuin 2 kertaa vuodessa 0 pistettä

2. Pakollisten tutkinnon osien kolmikantaisen arviointikokouksen toteut-
taminen (maksimipisteet 2,5p):
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•       kuukausittain (pois lukien heinäkuu) 2,5 pistettä
•       joka toinen kuukausi 1 piste
•       harvemmin kuin joka toinen kuukausi 0 pistettä

3. Valinnaisten tutkinnon osien kolmikantaisten arviointikokousten to-
teuttaminen (maksimipisteet 2,5p):

•       kuukausittain (pois lukien heinäkuu) 2,5 pistettä
•       joka toinen kuukausi 1 piste
•       harvemmin kuin joka toinen kuukausi 0 pistettä

Puitejärjestelyyn voitiin valita kahdeksan (8) kokonaistaloudellisesti 
edullisinta palveluntarjoajaa:

Ami-säätiö, Amiedu
Helsinki Business College/SLK Instituutti
Hyria koulutus Oy
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Liikelaitos Edupoli
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Management Institute of Finland, MIF
Markkinointi-instituutti
Perho Liiketalousopisto, Perho PRO

Pääsääntöisesti tilaukset tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden 
perusteella siltä palveluntuottajalta, joka on antanut tarjouskilpailussa 
hinta-laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen. Stadin aikuisopiston 
työelämä- ja oppisopimuspalvelut voi tehdä tilauksia myös puitejärjes-
telyyn valitulta palveluntuottajalta, joka on toiminut yhteistyössä Stadin 
aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalvelujen kanssa opiskelijaryh-
män kokoojana.

Tarjousten vertailuhinnat ja laatupisteet ovat liitteenä olevassa vertailu-
taulukossa.

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

Lisätiedot
Jan Berghem, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86698

jan.berghem(a)hel.fi

Liitteet

1 Vert Liiketalous ja hallinnon ala H061-17

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Koulutuksen järjestäjät Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
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§ 73
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän Media-alan ammattitutkin-
non valmistavan tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon han-
kintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

HEL 2017-004631 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä People Group Oy:n 
12.7.2017 tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen. Lautakunta viittaa pe-
rusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Mervi Willman

Lisätiedot
Arja Baroli, koulutustarkastaja, puhelin: 0931080109

arja.baroli(a)hel.fi

Liitteet

1 People Group Academy Oy, oikaisuvaatimus 12.7.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisuvaati-
mus on tehty 133 §:n mukaisessa 14 päivän määräajassa.
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Helsingin kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen uuden hallintosäännön 
19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viran-
omaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Tarjouspyynnön kohta 7.6: 

Hankintaoikaisuvaatimus perustuu tarjouspyynnön tarjoajilta edellytet-
tyjen soveltuvuusvaatimusten kohdan 7.6 tulkintaan. Tarjouspyynnön 
kohta 7.6 kuuluu seuraavasti: 

”Tarjoajalla on oltava palvelun laatuun nähden riittävästi kokemusta 
media-alan ammattitutkintoon tuotetuista palvelutoimituksista. Riittävä-
nä kokemuksena pidetään vähintään kolmen (3) vastaavanlaisen (Au-
diovisuaalisen viestinnän perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) tie-
topuolisen koulutuksen toteuttamista ja/tai näyttötutkinnon järjestämistä 
viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Referenssikoulutusten opiskelija-
määrän tulee olla vähintään 10. ”

People Group Oy vaatii hankintapäätöksen kumoamista ja Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:n tarjouksen hylkäämistä. People Group Oy 
katsoo, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei täytä tarjouspyyn-
nössä tarjoajilta edellytettyjä soveltuvuusvaatimuksia (tarjouspyynnön 
kohta 7.6.), ja täten sen tarjous olisi tullut hylätä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tarjousasiakirjoissa on viimeisen 
kolmen vuoden ajalta kirjattuna 13 oppisopimusopiskelijaa ja yhteensä 
18 näyttötutkintoihin osallistunutta. Lisäksi osa referenssiopiskelijoista 
on yli 3 vuotta vanhoja. 

People Group Oy:n mukaan vaatimuskuvauksen mukaisesti referens-
siopiskelijoita tulisi olla vähintään 30 opiskelijaa viimeisen kolmen vuo-
den ajalta kolme (3) vastaavanlaista, vähintään 10 opiskelijan toteutus-
ta. 

People Group Oy esittää myös, että mikäli vaatimuskohtaa tulkittaisiin 
jollain muulla tapaa, tulisi kilpailutus vähintäänkin uusia ja teknisen suo-
rituskyvyn sekä ammatillisen pätevyyden kriteerit kuvata yksiselitteisen 
tarkasti sekä hankinnan laajuuteen ja laatuun nähden suhteutettuna.

Hankintamenettely

Toisin kuin oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, kohdan 7.6 viimeisessä 
lauseessa ei ole sanottu, että jokaisessa referenssinä hyväksi luetta-
vassa koulutuksessa olisi tullut olla vähintään 10 opiskelijaa. 
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Referenssikoulutuksissa olleiden opiskelijoiden määräksi on vaadittu 
vähintään 10 opiskelijaa. Hankintayksikkö on katsonut, että referenssi-
koulutuksissa yhteensä 10 opiskelijaa on riittävä määrä osoittamaan 
tarjoajan kokemuksen koulutusten järjestäjänä. 

Taustalla vaatimuksen tulkintaan on se realiteetti, että yksittäinen opis-
kelija on voinut hakea oppisopimuspaikkaa yrityksessä, ja yrityksen 
kanssa yhteisymmärrykseen päästyään tämä opiskelija on voinut ha-
kea oppisopimuspaikkaa koulutusta järjestävältä taholta. Näin on voinut 
muodostua, ja käytännössä on muodostunutkin, oppilaitoksen järjestä-
mä oppisopimuskoulutus vain yhdelle opiskelijalle. Lukumääräisesti 
kolmella koulutuksella on pyydetty tarjoajia osoittamaan koulutusten 
jatkuvuus, eli yhdellä 10 henkilön ryhmän kouluttamisella ei ole katsottu 
olevan koulutusten olevan jatkuvaa, vaan ”satunnainen” koulutuksen 
järjestäminen ei ole riittänyt referenssiksi arvioitaessa koulutuksen jär-
jestäjän riittävää kokemusta, ammattitaitoa ja luotettavuutta koulutusten 
järjestäjänä. Toisaalta, kun yksittäisenkin opiskelijan koulutus luetaan 
riittäväksi referenssiksi, on koulutettavien kokonaismäärälle asetettu 10 
henkilön yhteinen minimiraja.

Hankintayksikön velvoitteena on varmistaa se, että hankinnoissa nou-
datetaan julkisten hankintojen periaatteita. Tarjoajia on kohdeltava tas-
apuolisesti ja esitettyjen vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa ta-
voiteltaviin päämääriin. 

Hankinnassa tarjoajilta on vaadittu teknisen suorituskyvyn ja ammatilli-
sen pätevyyden osoittamiseksi seuraavia asioita (tarjouspyynnön kohta 
7): 

7.1 Tarjoajalla on oltava hankinnan kohteena olevan näyttötutkinnon 
järjestämissopimus tai yhteistyösopimus jonkun järjestämissopimuksen 
omaavan yhteisön kanssa kaikkiin tarjoamiinsa tutkinnon osiin.

7.2 Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa jäljennös media- alan ammatti-
tutkinnon järjestämissopimuksesta tai jäljennös yhteistyösopimuksesta 
jonkun järjestämissopimuksen omaavan yhteisön kanssa.

7.3 Palvelun vastuuhenkilöllä (esim. koulutusjohtaja, koulutuspäällikkö 
tms. kokonaisuudesta vastaava) on soveltuva korkea-asteen tutkinto ja 
vähintään 60 opintopisteen laajuisia (35 ov) kasvatustieteen opintoja.  
Henkilöltä edellytetään lisäksi vähintään 6 vuoden työkokemusta, josta 
vähintään kolme (3) vuotta on kouluttajakokemusta ja vähintään kolme 
(3) vuotta on muuta työkokemusta kuin kouluttajakokemusta. Vastaa-
valle henkilölle on oltava nimetty varavastuuhenkilö vastaavin em. pä-
tevyyksin.
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7.4 Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
västi ammattitaitoista opetushenkilöstöä palvelun tuottamiseen sopi-
muksen allekirjoitushetkeen mennessä. Riittävänä määränä pidetään 
kahta (2) tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävää opettajaa.

7.5 Opetushenkilöstöllä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus. Riittävä-
nä koulutuksena pidetään vähintään ammatillista tutkintoa. Työkoke-
muksena edellytetään vähintään 4 vuoden työkokemusta, josta vähin-
tään yksi (1) vuosi on kokemusta kouluttajana toimimisesta ja vähin-
tään kolme (3) vuotta työkokemusta opetettavalta alalta muuna kuin 
kouluttajana toimimisesta.

7.6 Tarjoajalla on oltava palvelun laatuun nähden riittävästi kokemusta 
media- alan ammattitutkintoon tuotetuista palvelutoimituksista.  Riittä-
vänä kokemuksena pidetään vähintään kolmen (3) vastaavanlaisen 
(Audiovisuaalisen viestinnän perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) 
tietopuolisen koulutuksen toteuttamista ja/tai näyttötutkinnon järjestä-
mistä viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Referenssikoulutusten opis-
kelijamäärän tulee olla vähintään 10.

7.7 Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön liitteenä 3 ole-
vaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot a) toimintaan nimetty vastuu-
henkilö ja varavastuuhenkilö, heidän koulutus, työ- ja kouluttajakoke-
mus b) palvelun tuottamiseen osallistuva opetushenkilöstö ja heidän 
koulutus, työ- ja kouluttajakokemus c) referenssit, joista tulee ilmoittaa 
koulutuksen järjestäjä/yhteyshenkilö, tutkinto, opiskelijamäärä, asia-
kas/yhteyshenkilö ja yhteystiedot, koulutuksen ajankohta.

7.8. Jos tarjoajalla ei ole vielä tarjousaikana riittävää määrää opetus-
henkilöstöä, joka täyttää tarjouspyynnön kriteerit, tulee tarjouspyynnön 
vaatimusten mukainen opetushenkilöstö olla käytettävissä ennen sopi-
musten allekirjoittamista.  Tässä tapauksessa tarjoajan ei tarvitse täyt-
tää tarjouspyynnön mukana olevaa liitettä opetushenkilöstön osalta vie-
lä tarjouksessaan vaan se tulee toimittaa ennen sopimusten allekirjoit-
tamista tilaajalle, joka tarkistaa opetushenkilöstön pätevyyden. Tarjoa-
jan tulee kuitenkin liittää tarjoukseensa selvitys siitä, miten se aikoo 
varmistaa saavansa tarjouspyynnön mukaiset opetushenkilöstöresurs-
sit ennen sopimusten allekirjoittamista.

7.9 Tarjoajalla on oltava suunnitelma palvelun toimitusvarmuudesta.  
Suunnitelman tulee sisältää selvitys palveluun käytettävästä henkilöstö-
resurssista (opetushenkilöstön määrä) sekä palveluprosessin toteutta-
missuunnitelma poikkeustilanteissa (esim. henkilöstön sairastumiset tai 
äkilliset poissaolot).

7.10 Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys palvelun toimintavar-
muudesta.
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Kuten huomataan, on tarjoajilta pyydetty monipuolisesti referenssejä 
ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi hankinnan laadun ja laajuuden 
ja tavoitteet huomioon ottaen. Hankintayksikkö on em. vaatimuksilla 
pyrkinyt varmistamaan tarjoajien pätevyyden.  Kohta 7.6 on ollut vain 
yksi osa tarjoajien soveltuvuuden varmistamista. EU:n tuomioistuin kat-
soi tapauksessa C-358/12, Pascolo, että vaatimusten ja kriteerien aset-
tamisella ja muilla toimenpiteillä tulee suhteellisuusperiaatteen mukai-
sesti taata tavoitteen toteutuminen, mutta niillä ei saa ylittää sitä, mikä 
on tarpeen hankinnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Suhteellisuusperi-
aatteen osalta korkein hallinto-oikeus on päätynyt samoihin perustelui-
hin, KHO:2016:182. Suhteellisuusperiaatteen vastaisten, liian tiukkojen, 
vaatimusten esittäminen on omiaan sulkemaan tarjouksista pois alalle 
tulleet uudet yritykset, joilla ei voi olla referenssejä samalla tavoin kuin 
alalla jo pitkään toimineilla tarjoajilla. Tämä on hankintalain ja kilpailu-
lain tavoitteiden vastaista, etenkin kun hankintalain esitöissä mainitaan, 
että julkisia hankintoja tulisi mahdollisuuksien mukaan avata myös PK-
sektorille.

Kun hankintayksikön tiedossa on jo hankintaa valmisteltaessa ollut se, 
että oppisopimuksia tehdään myös yksittäisille opiskelijoille, on refe-
renssimääriä määritettäessä myös tällaiset koulutukset tarkoitettu otet-
tavaksi mukaan.  Ottaen huomioon tarjouspyynnössä olleet muut vaati-
mukset tarjoajien soveltuvuuden varmistamiseksi, olisi vähimmäisopis-
kelijamäärän asettaminen kymmeneen jokaisen referenssikoulutuksen 
osalta saattanut olla suhteellisuusperiaatteen vastaista sekä omiaan ra-
joittamaan kilpailua ja heikentämään tarjoajien tasapuolista kohtelua.  

Hankintayksikön tarjouspyyntöön tuli viisi tarjousta. Kaksi tarjoajaa 
(Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymä) esittivät referensseinä koulutuksia, joiden osallistujamäärä 
oli alle kymmenen henkilöä. Näin ollen voidaan myös todeta, että myös 
ainakin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on tulkinnut kohtaa 
samoin kuin hankintayksikkö ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että tarjouspyynnön vaatimuskuvauk-
sessa mukaisia referenssiopiskelijoita tulisi olla ollut vähintään 30 opis-
kelijaa viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tarjouspyynnössä ei ole mainit-
tu ”referenssiopiskelijoita”, vaan ”koulutusten toteuttamista ja/tai näyttö-
tutkinnon järjestämistä”. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on esittä-
nyt 13 oppisopimuskoulutusta ja 18 näyttötutkintoihin osallistunutta 
opiskelijaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on esittänyt 13 oppiso-
pimuskoulutusta ja 18 näyttötutkintoihin osallistunutta opiskelijaa eli yh-
teensä 31 referenssikoulutusta.  Ilmoittamillaan referensseillä Metropo-
lia Ammattikorkeakoulu täyttää tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen: 
10 referenssikoulutusta, jotka on järjestetty viimeisen kolmen vuoden 
aikana.
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Päätelmä

Hankintaoikaisuvaatimus on tutkittu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palveluko-
konaisuudessa. Hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä lain 
soveltamisessa, ja hankintamenettely on tapahtunut tarjouspyynnön 
ehtojen, kaupungin harmaan talouden torjunnan ohjeen ja hankintalain-
säädännön mukaisesti. 

Näin ollen hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 28.6.2017 
tehtyä hankintapäätöstä.

Sovelletut lainkohdat:
Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) 3 §, 86 § 
Oikeuskäytäntö: EU: C-358/12, Pascolo; KHO:2016:182

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

Lisätiedot
Arja Baroli, koulutustarkastaja, puhelin: 0931080109

arja.baroli(a)hel.fi

Liitteet

1 People Group Academy Oy, oikaisuvaatimus 12.7.2017

Muutoksenhaku
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ja 70 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 71 §.

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 72 §.

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
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 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
MUUTOKSENHAKUKIELTO
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Pöytäkirjan 73 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Emma Kari
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mirita Saxberg Pia Kopra

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 02.10.2017.


