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Kokousaika 12.12.2017 16:00 - 17:44

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja

saapui 16:06, poissa: 123–126 §
Apter, Ted
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa saapui 16:04, poissa: 123–126 §
Mohamed, Abdirahim
Niskanen, Dani
Saxberg, Mirita
Horsma, Joakim varajäsen
Korppi, Anu varajäsen
Siika-aho, Seppo varajäsen
Valmu, Heikki varajäsen

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 vs. hallintojohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö

saapui 16:00
Eranka, Essi viestintäpäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Vuontisjärvi, Tero talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:04, poistui 16:22, läsnä: 
127 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
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123-145 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
123-142 §, 145 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
143 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
144 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
123-145 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.12.2017

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

§ Asia

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

124 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

125 Asia/3 Ilmoitusasiat

126 Asia/4 Helsingin hallinto-oikeuden päätös

127 Asia/5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 2018

128 Asia/6 Ylitysoikeuden anominen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuo-
den 2018 investointiosan tilille 80502

129 Asia/7 Lähiörahastohankkeiden ylitysoikeudet

130 Asia/8 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2018 alkaen

131 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoil-
le

132 Asia/10 Muutos lautakunnan päätökseen 21.11.2017 § 110 iPad-laitteiden 
hankinnasta

133 Asia/11 Toimitilojen määräaikaisten ja tilapäisten ylläpitosiivoustöiden hankinta 
ajalla 1.1.2018 - 31.12.2018

134 Asia/12 Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta ryhmien 2, 5 ja 18 osalta ajalle 
1.1.2018-31.12.2020

135 Asia/13 Puitesopimuksen täytäntöönpano, opetustilojen esitystekniikan han-
kinta

136 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Kööpenhaminaan 21.-
23.3.2018

137 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastaus Helsingin seudun vapaa-
ajattelijat ry:n kirjeeseen jumalanpalveluksiin osallistumisesta kouluis-
sa

138 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Kaisa Hernbergin ym. kahdessa kodissa asuvien oppilaiden 
oppilaaksiottoa koskevasta valtuustoaloitteesta

139 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastusten liittämi-
seksi osaksi koulupäivää
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140 Asia/18 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Koivulaakson toivomusponnesta

141 Asia/19 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttami-
sen seurannasta

142 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Sturenkatu 2:n väis-
tötilahankkeen hankesuunnitelman lisälehdestä ja enimmäishinnan 
korottamisesta

143 Asia/21 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös tarveselvityksen hyväksymi-
sestä ja lausunto Työväenopiston Kaapelitehtaan korvaavien tilojen 
hankesuunnitelmasta

144 Asia/22 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

145 Asia/23 Oikaisuvaatimus täysvarustelukoulujen esitystekniikan hankinnasta
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§ 123
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 koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkas-
tajiksi Pia Kopran ja Ted Apterin sekä varatarkastajaksi Ville Jalovaa-
ran ja Mirita Saxbergin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Emma Karin ja Vesa Kork-
kulan sijasta Pia Kopran ja Ted Apterin sekä varatarkastajaksi Pia Kop-
ran sijasta Mirita Saxbergin.

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 pöytäkirjantarkastajiksi Emma Karin ja Vesa 
Korkkulan sekä varatarkastajiksi Pia Kopran ja Ville Jalovaaran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 124
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 27.11. - 11.12.2017 tekemiä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.11.2017

§ 22 Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perusopetuksen ilta-
päivätoimintaan ottaminen

§ 23 Ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet varhaiskasvatuk-
sessa

§ 24 Muutos Latokartanon peruskoulun kaksikielisen suomi-viro-ope-
tuksen ryhmäkokoon

§ 25 Muutos Pikku Huopalahden ala-asteen soveltuvuuskoepainotet-
tuun opetukseen kuvataideopetuksena

§ 26 Muutos Pasilan peruskoulun soveltuvuuskoepainotetun liikunnan 
opetuksen minimiryhmäkokoon

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja 27. - 8.12.2017

73 § Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus nuorten työpajatoi-
mintaan, KeHa 2018

74 § Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta/syksyn 2017 tilastointi-
päivän perustiedot

75 § Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus oppisopimuskoulu-
tuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosessin kehittämiseen

76 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, syksyn 2017 opiskelijatie-
donkeruut

77 § Valtionavustus urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjes-
tämiseen

79 § Valtionavustus, WeQ Goes Populism -hanke

80 § Skidit liikkuu ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mu-
kaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 syys-
lukukaudelle
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81 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton Konalan paikallisyhdistys ry:lle 
myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten ilta-
päivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 syyslukukaudelle

82 § Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle myönnettävä lisäavustus perusope-
tuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 
2018 syyslukukaudelle

83 § Valtionavustus ammatillisen koulutuksen reformilähettilästoimin-
taan

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtaja 27.11.2017- 
4.12.2017

22 § Varhaiskasvatusyksiköiden yli viisi päivää kestävät sulkemiset 
ajalla 18.12.2017-5.1.2018

23 § Varhaiskasvatusyksikkö Kissankello-Pehtoorin päiväkodinjohtajan 
virkaan valinta

24 § Varhaiskasvatusyksiköiden yli viisi päivää kestävät sulkemiset 
ajalla 18.12.2017-5.1.2018

25 § Hoitopaikkojen lisääminen varhaiskasvatusalueelle 10 varhaiskas-
vatusyksikkö Kaivopuisto-Onnela-Tähtitorniin

26 § Hoitopaikkojen lisääminen varhaiskasvatusalueelle 9 varhaiskas-
vatusyksikkö Kivelä-Riikkaan

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja 30.11.2017- 4.12.2017

78 § Suomen itsenäisyyden juhlarahaston avustus, kiertotalouden ope-
tuksen kehittäminen

79 § Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (Hero ry) avustushakemus 
vuodelle 2017

81 § Kumppanuussopimuksen solmiminen

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 4.12.2017

24 § Perusopetuksen ohjauskäyntipalvelujen hankkiminen oppimis- ja 
ohjauskeskus Valterista lukuvuodelle 2017-2018

25 § Perusopetuksen tukijaksopalveluiden hankkiminen oppimis- ja oh-
jauskeskus Valterista lukuvuodelle 2017-2018

Kasvatuksen ja koulutuksen tietohallintopäällikkö 11.12.2017
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41 § Tietoliikennelaitteiden hankinta Arabias kvartersskolalle ja Botby 
grundskolalle

42 § Lisenssien hankinta Stadin AO:n Meritalon toimipaikalle

Kasvatus-ja-koulutus-paatosasiakirjat ja Viranhaltijapaatokset

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/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/kasvatus-ja-koulutuslautakunta/kasvatus-ja-koulutus-paatosasiakirjat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 125
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoi-
tusasiat:

 Kaupunginvaltuusto 8.11.2017 § 389   Kaupunginvaltuuston kokou-
sajat vuonna 2018

 Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 967 Kaupunginhallituksen kokousa-
jat vuonna 2018

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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§ 126
Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2016-008320 T 03 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallin-
to-oikeuden 16.10.2017 antaman päätöksen 17/0785/2.

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 21.6.2016 (§ 130) ********** tekemän oikaisu-
vaatimuksen.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn kunnallisvalituk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Helsingin hallinto-oikeus, päätös 16.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 127
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti 2018

HEL 2017-012611 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
losbudjetin vuodelle 2018.

2. että kaupunginhallituksen käsittelyssä toimialle myönnetystä 3 mil-
joonan euron lisäyksestä segregaation ehkäisemiseen (pd) ja erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden tukemiseen kohdennetaan suo-
menkieliseen perusopetukseen 2,7 miljoonaa euroa ja ruotsinkieliseen 
perusopetukseen 0,3 miljoonaa euroa. 

Suomenkielisen perusopetuksen määrärahasta kohdennetaan 
- 0,9 milj. euroa PD-rahoitukseen koulujen määrärahoihin.
- 0,4 miljoonaa euroa oppilashuollon henkilöstöresurssien lisäämiseen 
niille kouluille, joissa on paljon erityisen tuen oppilaita.
- 1,4 miljoonaa euroa erityisen tuen oppilaiden riittävään tukeen lähi-
koulussa. Lisäksi turvataan erityisluokkien tarve. 

Ruotsinkielisen perusopetuksen määrärahasta kohdennetaan 
- 80 000 euroa PD-rahoitukseen koulujen määrärahoihin.
- 60 000 euroa oppilashuollon henkilöstöresurssien lisäämiseen niille 
kouluille, joissa on paljon erityisen tuen oppilaita.
- 160 000 euroa erityisen tuen oppilaiden riittävään tukeen lähikoulus-
sa. Lisäksi turvataan erityisluokkien tarve

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 toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi pe-
rusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta, jos käyttötalou-
den tai investointien kokonaismääräraha ei ennusteiden mukaan riitä 
sopeuttamistoimista huolimatta.

5. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 § nojalla yhteisöjen 
tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

 Iltapäivätoiminnan avustukset 6 665 000 euroa
 HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
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 Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 2 000 
euroa

 Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 500 000 euroa
 Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa
 Varhaiskasvatuksen järjestöavustukset 85 000 euroa
 Etsivä nuorisotyö 500 000 euroa

Euromäärät ovat 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.

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 hallintojohtajan hyväksymään vuoden 2018 tulosbudjettiin 
varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun 
määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- ja 
vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

9. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2018 tulosbudjettiin va-
rattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopal-
veluja koskevan sopimuksen vuodeksi 2018 kaupungin taloushallinto-
palvelujen (Talpa) kanssa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kasko TB 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.11.2017 kaupungin talousarvion vuo-
deksi 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020. Kaupunginhalli-
tus käsittelee talousarvion noudattamisohjeet vasta 11.12, mistä joh-
tuen tuodaan lautakunnalle tiedoksi erikseen.

Tulosbudjetin valmistelun pohjana on ollut kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan 29.8.2017 hyväksymä vuoden 2018 talousarvioehdotus huo-
mioiden talousarviokäsittelyssä siihen päätetyt muutokset.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 29.8.2017 hyväksymään talousarvio-
ehdotukseen verrattuna käyttötalouden tuloarvio on 10 miljoonaa euroa 
pienempi ja menoihin varatut määrärahat 31,5 miljoonaa suuremmat. 
Irtaimen omaisuuden hankintoihin varatut investointimäärärahat ovat 
7,3 miljoonaa euroa suuremmat.

Tulosbudjettivalmistelun yhteydessä toimiala on tarkistanut asiakas-
määräennusteet, tilavuokrat sekä henkilöstömenojen sivukulut, jotka 
alenevat vuonna 2018.

Käyttötalouden muutokset verrattuna talousarvioehdotukseen

(1 000 eur) TAE 18 elokuu Muutokset TA 18
Tulot 66 000 -10 000 56 000
Menot 1 109 625 +31 500 1 141 125

Tuloarviota on laskettu 10 milj. euroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
elokuussa hyväksymästä talousarvioehdotuksesta. Talousarvioon sisäl-
tyy varautuminen varhaiskasvatusmaksujen alenemiseen ja kaupun-
kistrategian mukaisesti maksuton varhaiskasvatus 5 vuoden iästä al-
kaen asteittain vuodesta 2018. 

Toimialan toimintamenoraamia on nostettu 31,5 miljoonaa euroa kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan elokuussa hyväksymään talousarvioeh-
dotukseen verrattuna.

Tulosbudjetissa määrärahojen lisäyksestä on kohdennettu:
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 Varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen 5,0 miljoonaa euroa.
 Kaupunkistrategian käynnistämiseen 8,0 miljoonaa euroa. Kaupun-

kistrategian toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet on eritelty tulosbud-
jetin C-osassa palvelukokonaisuuksittain.

 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottamiseen vajaat 0,2 miljoo-
naa euroa.

 Segregaation ehkäisemiseen (pd) ja erityistä tukea tarvitsevien op-
pilaiden tarpeiden tukemiseen perusopetuksessa 3 miljoonaa eu-
roa. Samassa yhteydessä selvitetään miten erityistä tukea tarvitse-
vien lasten tarvitsemat tukitoimet toteutuvat.  Esitys määrärahan 
kohdentamisesta on päätösehdotuksen kohdassa 2.

 Talousarvioehdotukseen sisältyneiden säästö-/tuottavuustoimenpi-
teiden purkamiseen 15,4 miljoonaa euroa.

Seuraavia talousarvioehdotukseen sisältyneitä säästö-/tuottavuustoi-
menpiteitä ei toteuteta:

Varhaiskasvatus ja esiopetus

 Kotihoidontuen kuntalisän poistaminen yli 2-vuotiailta.
 Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen perhevapailla ja työt-

töminä olevilta.
 Iltapäivätoimintapaikan takaaminen vain 1. luokkalaisille (taataan 

myös 2. luokkalaisille) ja erityistä tukea tarvitseville.

Perusopetus

- Kouluille yleinen noin 1 % lisätuottavuustavoite. 
- Ryhmäkokojen kasvattaminen. 

Toiseen asteen koulutus, lukiot

- 2,6 % tuottavuustavoite 

Toisen asteen koulutus, Stadin ammattiopisto

 1,2 % yleinen tuottavuustavoite

Vapaa sivistystyö

 Opetustuntien vähentäminen

Talousarvion määrärahalisäyksien kohdennus on eritelty tulosbudjetin 
C-osassa, josta lautakunta päättää sekä tulosbudjetin liitteessä 2.

Valmisteilla on etsivän nuorisotyön siirto kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalta kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle. Etsivään nuorisotyöhön 
on varattu tulosbudjetissa vuoden 2017 tapaan 0,5 miljoonaa euroa 
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avustuksiin.  Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa hallintosääntöä 
29.11.2017 siten, että etsivän nuorisotyön palvelut siirtyvät kasvatuk-
sen
ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. Määrära-
hasiirrosta tehdään päätös erikseen.

Investointimäärärahojen muutokset verrattuna talousarvioehdotukseen

(1 000 eur) TAE 18 elokuu Muutokset TA 18
Yhteensä 23 756 7 300 31 056
Tietotekniikka 16 447 7 300 23 747
Muut hankinnat 7 309 0 7 309

Irtaimen omaisuuden hankintoihin varattu määräraha on 7,3 miljoonaa 
euroa suurempi, kuin kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioesi-
tyksessä. Lisäys on kohdennettu tietotekniikkahankintoihin. 

Lisäys kohdentuu tulosbudjetissa seuraavasti:

 toimialan digitalisaatiohanke 2,6 miljoonaa euroa (talousarvioesityk-
sessä olleen 10 miljoonan euron lisäksi)

 varhaiskasvatuksen asiakasmaksujärjestelmän uusiminen 2,0 mil-
joona euroa

 vanhentuneiden turvajärjestelmien korvaaminen 2,7 miljoonaa eu-
roa.

Esityksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Tulosbudjetti ei vähennä yksittäisen lapsen tai nuoren saamaa palve-
lua. Erityisesti pyritään turvaamaan eniten tukea tarvitsevien lasten ja 
nuorten oppimisen ja kasvun edellytykset. Esitys turvaa myös kaupun-
gin vakinaisen henkilökunnan aseman.

Tulosbudjetin rakenne

Tulosbudjetin A-osassa ovat kaupunginvaltuuston hyväksymään talou-
sarvioon sisältyvät toimialan talousarvioperustelut ja -tavoitteet. Niissä 
on huomioitu ne määräraha- ja tekstimuutokset, joista on päätetty ta-
lousarviokäsittelyn aikana. Lautakunta ei voi tehdä A-osaan muutoksia.

Tulosbudjetin B-osa sisältää edellä annetun selvityksen valmisteluperi-
aatteista ja tulosbudjetin muutoksista verrattuna talousarvioehdotuk-
seen.

Tulosbudjetin C-osa sisältää tulosbudjetin käyttötalouden osalta ja D-
osa investointimäärärahojen osalta. Molemmat talousarviokohdat ovat 
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kaupunginvaltuustoon nähden bruttobudjetoituja: valtuustoon nähden 
sitovana on menojen enimmäismäärä tuloista riippumatta. 

Liitteenä on erittely tulosbudjettiin sisältyvistä avustuksista ja korvauk-
sista sekä erittely talousarvioon sisältyvien määrärahalisäysten koh-
dentumisesta tulosbudjetissa.

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2018 aikana vähintään kolme 
talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteu-
tumista sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko TB 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 128
Ylitysoikeuden anominen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
vuoden 2018 investointiosan tilille 80502

HEL 2017-012367 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 5 999 000 euron ylitysoi-
keuden myöntämistä vuoden 2018 investointiosan talousarviotilille 
8 05 02 lautakunnan käyttöön. Ylitysten perusteena on vuoden 2017 
hankintojen siirtyminen vuodelle 2018 ja vastaavan suuruinen säästö 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushan-
kinnoissa vuonna 2017.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä 
siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 8.1.2018 
ennusteen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mailis Autiosuo, taloussihteeri, puhelin: 310 86873

mailis.autiosuo(a)hel.fi
Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968

paula.koylijarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Erittely vuoden 2018 viivästyneistä hankkeista.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen (kohta 5.3) mukaan, mi-
käli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joi-
den seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuo-
den 2017 talousarvioehdotuksen jälkeen, hallintokunta voi tehdä mää-
rärahan ylitysesityksen vuodelle 2018. Perusteena on vastaavansuurui-
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nen määrärahasäästö vuonna 2017. Ylitysesitykset on toimitettava ta-
lous- ja suunnittelukeskukselle  8.1.2018 mennessä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushan-
kintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle arviolta 5 999 000 euroa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mailis Autiosuo, taloussihteeri, puhelin: 310 86873

mailis.autiosuo(a)hel.fi
Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968

paula.koylijarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Erittely vuoden 2018 viivästyneistä hankkeista.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginhallitus
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§ 129
Lähiörahastohankkeiden ylitysoikeudet

HEL 2017-012848 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala oikeutetaan ylittämään vuonna 2018 kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan käyttöön varattuja lähiörahastomäärärahoja seuraavasti:

 20 129,35 euroa Maunula-talo-hankkeeseen
 100 000 euroa Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat -

hankkeeseen
 650 000 euroa Pukinmäen turvallinen koulupolku -hankkeeseen.

Perusteena ovat vuonna 2017 käyttämättä jääneet määrärahat ja toi-
minnan jatkuminen vuonna 2018.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Maarit Frank, rahoitussuunnittelija, puhelin: 310 80029

maarit.frank(a)hel.fi

Liitteet

1 Lähiörahasto Maunula
2 Lähiorahasto toiminnallisuutta tukeva
3 Lähiörahasto Pukinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen (kohta 5.3) mukaan, mi-
käli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joi-
den seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuo-
den 2017 talousarviokäsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrä-
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rahan ylitysesityksen tälle hankkeelle vuodelle 2018. Perusteena on 
vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2017. 

Toimialalle varattua rahoitusta on siirtymässä ensi vuodelle 

 20 129,35 euroa Maunula-talo-hankkeeseen
 100 000 euroa Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat -

hankkeeseen
 650 000 euroa Pukinmäen turvallinen koulupolku -hankkeeseen.

Toimiala on esittänyt kaupunginkanslian antamien ohjeiden ja aikatau-
lun mukaisesti, että käyttämättä jääneet määrärahat olisivat käytettävis-
sä ylitysoikeuksina vuonna 2018. Toimialan tekemät alustavat ylitysoi-
keusesitykset tarkempine perusteluineen ovat liitteenä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Maarit Frank, rahoitussuunnittelija, puhelin: 310 80029

maarit.frank(a)hel.fi

Liitteet

1 Lahiorahasto_Maunula
2 Lahiorahasto_toiminnallisuutta tukeva
3 Lähiörahasto Pukinmäki.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 130
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2018 alkaen

HEL 2017-011771 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti korottaa yli kolmevuotiaiden las-
ten päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää 10 eurolla ja alle 
kolmevuotiaiden lasten perhepäivähoidon yksityisen hoidon tuen kunta-
lisää 20 eurolla 1.8.2018 alkaen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Korvataan nykyinen päätösehdotus seuraavalla:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää korottaa yli kolmevuotiaiden 
lasten päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää 1 eurolla ja al-
le kolmevuotiaiden lasten perhepäivähoidon yksityisen hoidon tuen 
kuntalisää 1 eurolla 1.8.2018 alkaen"

Kannattaja: Heikki Valmu

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan nykyinen päätösehdotus seuraavalla: "Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää korottaa yli kolmevuotiaiden lasten 
päiväkotihoidon yksityisen hoidon tuen kuntalisää 1 eurolla ja alle kol-
mevuotiaiden lasten perhepäivähoidon 
yksityisen hoidon tuen kuntalisää 1 eurolla 1.8.2018 alkaen"

Jaa-äänet: 11
Ted Apter, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma Kari, Pia Kopra, 
Anu Korppi, Abdirahim Mohamed, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mirita 
Saxberg, Seppo Siika-aho

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Heikki Valmu

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 11–2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379
juha.kesanen(a)hel.fi

Eeva Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499
eeva.tiihonen(a)hel.fi

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404
pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin  yksityinen varhaiskasvatus täydentää kunnallista varhaiskas-
vatusta. Yksityiset päiväkodit lisäävät asiakkaiden valinnanmahdolli-
suuksia sekä auttavat vastaamaan kasvavaan varhaiskasvatuksen tar-
peeseen kaupungissa. 

Yksityiset päiväkodit tarjoavat perheille mahdollisuuden vieraskieliseen 
varhaiskasvatukseen. Yksityistä varhaiskasvatusta on tarjolla kuudella 
eri kielellä kotimaisten ruotsin ja saamen kielen ohella. Tämän lisäksi 
on pedagogisesti suuntautuneita päiväkoteja, montessori ja steiner, se-
kä musiikkiin, liikuntaan, luontoon, luomuruokaan, kestävään kehityk-
seen ja katsomukseen painottuvia päiväkoteja. Englanninkielistä esio-
petusta annetaan 16 päiväkodissa.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli lokakuussa 2017 yhteensä 3269 
lasta. Yksityisen hoidon tuella ennustetaan joulukuussa olevan noin 12 
prosenttia varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista.

Talousarviossa 2018 on varauduttu yksityisen hoidon tuen kuntalisän 
korotukseen siten, että kuntalisän muutoksista tulee vuodelle 2018 kus-
tannuksia ainoastaan osavuotisena ajalta 1.8.-31.12.2018 (5 kk) tällä 
hetkellä ennustetuilla lapsimäärillä yhteensä noin 160 000 euroa. 

Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoi-
tolisästä. Yli kolmivuotiaiden lasten päiväkotihoidon yksityisen hoidon 
tuen kuntalisä on tällä hetkellä 330 euroa/kk ja korotuksen jälkeen se 
on 340 euroa/kk. Alle kolmevuotiaiden lasten perhepäivähoidon yksityi-
sen hoidon tuen kuntalisä on tällä hetkellä 300 euroa /kk ja korotuksen 
jälkeen se on 320 euroa/kk. (Ks. taulukko alla).  
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Helsingissä yksityisen hoidon kuntalisää on korotettu viimeksi elokuus-
sa 2014 10 eurolla kaikissa ikäryhmissä ja hoitomuodoissa ja 1.8.2015 
tehtiin 100 euron korotus alle kolmivuotiaiden päiväkotihoidon kuntali-
sään.  

Korotuksen jälkeen yksityisen hoidon tuen kuntalisän kokonaiskustan-
nus ennustetuilla lapsimäärillä vuodessa on yhteensä noin 385 000 eu-
roa (ks. liite).

Toiminnassa noudatetaan Varhaiskasvatuksen perusteita ja Helsingin 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja kunta valvoo ja ohjaa toimintaa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Juha Kesänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 29379

juha.kesanen(a)hel.fi
Eeva Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 131
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. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää oman palvelukokonaisuuten-
sa osalta

- 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.
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6. Yksityisen lasten varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisina toimia-
lalla toimivat 

-suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen 
osalta kaupunkitasoisesti varhaiskasvatusalueen 4 aluepäällikkö
-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.

Tämä päätös kumoaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
29.8.2017 (§ 28).

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 palvelu-
kokonaisuuden johtaja päättää vuokralle ottamisesta sisäisessä vuok-
rauksessa oman palvelukokonaisuutensa osalta. 

Lisäksi palvelukokonaisuuden johtajalle esitetään siirrettäväksi toimival-
taa tuntiperusteisessa tai kausiluonteisessa vuokrauksessa oman pal-
velukokonaisuutensa osalta. Vuokraustarvetta voi esiintyä muun muas-
sa 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.
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On tarkoituksenmukaista, että kaikki aamu- ja iltapäivätoiminnan asia-
kasmaksuvapautuksiin liittyvä hakemuksien käsittely keskitetään asia-
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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 28
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§ 132
Muutos lautakunnan päätökseen 21.11.2017 § 110 iPad-laitteiden 
hankinnasta

HEL 2017-012139 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 21.11.2017 § 110 teke-
määnsä päätöstä siten, että tilataan Helsingin kaupungin varhaiskasva-
tukseen ja esiopetukseen 1 800 kappaletta Applen taulutietokoneita ja 
näihin mobiiliyhteydet neljäksi vuodeksi yhteishintaan enintään                 
1 112 760 euroa (ALV 0%). Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimia-
lajohtajan tekemään tilauksen Helsingin kaupungin puitesopimustoimit-
tajilta.

Laitteet kustannetaan varhaiskasvatuksen digitalisaatio-ohjelmasta, tili 
458800, sisäinen tilausnumero 1483001014, projektinumero 1420011. 
Laitetilaus tehdään Tietokeskus Yhtiöltä. 

Mobiiliyhteydet kustannetaan Tietohallintopalveluiden tililtä 459200, si-
säinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaalinen ympäristö yhtenäiste-
tään varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta. Tällä perusteella varhais-
kasvatukseen ja esiopetukseen hankitaan Applen taulutietokoneita.

Mobiiliyhteyden hinta on 2,90 euroa kappaleelta. 48 kuukaudeksi 1 800 
laitteeseen mobiiliyhteydet maksavat yhteensä 250 560 euroa (ALV 
0%).
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Muutettu malli on Apple iPad AIR 2 tai vastaava (vastaten Helsingin 
kaupungin puitesopimuksen mukaista vakiomallia) taulutietokone (32 
Gt Wi-Fi + 4G-malli) laserturvamerkinnällä, Otterbox Profile tai vastaa-
va laitteeseen sopiva suojakotelo, näyttölasin suojakalvolla ja laiterekis-
teröintiohjelmaan liitettynä (Apple Device Enrollment Program, DEP) 
maksaa enintään 479 euroa kappaleelta. Yhteensä 1 800 kappaletta 
laitteita ovat arvoltaan enintään 862 200 euroa (ALV 0%).

Kanslian hankinnat ja kilpailuttaminen -osaston vahvistama kilpailutettu 
malli on iPad AIR 2, jonka on korvannut iPad-mallimerkinnän omaava 
laite (Harri Kostio, 29.11.2017).

Laitteista 1 000 kappaletta tilataan vuonna 2017 ja 800 kappaletta 
vuonna 2018.

Tilattavaksi esitetyt laitteet ovat Helsingin kaupungin puitesopimuksen 
H029-14 laitteita. 20.2.2017 tehdyn minikilpailutuksen perusteella ensi-
sijainen toimittaja on Tietokeskus Yhtiöt.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

ITC-hankinnat

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.11.2017 § 110

HEL 2017-012139 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tilata Helsingin kaupungin var-
haiskasvatukseen ja esiopetukseen 1 800 kappaletta Applen taulutieto-
koneita ja näihin mobiiliyhteydet neljäksi vuodeksi yhteishintaan 
1 112 760 euroa (ALV 0%). Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimia-
lajohtajan tekemään tilauksen Helsingin kaupungin puitesopimustoimit-
tajilta.
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Laitteet kustannetaan varhaiskasvatuksen digitalisaatio-ohjelmasta, tili 
458800, sisäinen tilausnumero 4930190196. Laitetilaus tehdään Tieto-
keskus Yhtiöltä.

Mobiiliyhteydet kustannetaan Tietohallintopalveluiden tililtä 459200, si-
säinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
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§ 133
Toimitilojen määräaikaisten ja tilapäisten ylläpitosiivoustöiden han-
kinta ajalla 1.1.2018 - 31.12.2018

HEL 2017-011481 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimitilojen määräaikaista ja 
tilapäistä ylläpitosiivousta hankitaan ajalle 1.1.2018 - 31.12.2018 seu-
raavasti:

1. Siskon Siivous Oy
2. Jaslec Oy
3. Services Netto Siivouspalvelu 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Zina Siivouksen 
tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska vähimmäisvaatimuksia 
koskevat asiakirjat puuttuivat.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa hallintojohtajan 
allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 3,4 milj. euroa, alv. 0 % sisältäen yhden 
(1) vuoden option.

Sopimus syntyy vasta molempien osapuolten allekirjoituksella aikaisin-
taan 14 pv kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko.pdf
2 Palvelun laatuvertailu 0512.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Tarjouksen jättäneet Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen talous- ja suunnitteluyksikön hankinnat kil-
pailutti tarjouspyynnöllä HEL 2017 - 011481/31.10.2017 toimitilojen 
määräaikaisten ja tilapäisten puhtauspalvelujen hankinnan ajalle 
1.1.2018 - 31.12.2018. Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden option 
käyttömahdollisuus.

Palvelun käyttäjiä ovat päiväkodit, esiopetus, ryhmäperhepäiväkodit ja 
leikkipuistot. Hankittava palvelu toimii joustona henkilöresursseihin toi-
minnan muutoksissa ja oman siivoushenkilöstön pidempien poissaolo-
jen aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja kyseessä on pui-
tejärjestely, johon tarjouspyynnön mukaan valitaan kolme (3) palvelun-
tarjoajaa.

Tarjouksen jätti määräaikaan 4.12.2017 klo 09.00 mennessä seitsemän 
(7) palveluntarjoajaa:

 Astrello Oy
 H&A Team Oy
 Jaslec Oy
 Pääkaupunkiseudun SP-Siivous Oy
 Services Netto Siivouspalvelu
 Siskon Siivous Oy ja 
 Zina Siivous

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien 
kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Zina Siivouksen 
tarjous ei täytä tarjoajalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, koska pyy-
dettyjä asiakirjoja ei toimitettu. Tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vas-
taisena.
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Tarjousvertailuun valittiin Astrello Oy, H&A Team Oy, Jaslec Oy, Pää-
kaupunkiseudun SP-Siivous Oy
Services Netto Siivouspalvelu ja Siskon Siivous Oy.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-
laatusuhde seuraavasti:
- hinta 70 %
- laatu 30 % (Miten varmistetaan toimipisteissä siivouspalvelujen päivit-
täinen palvelukuvauksen mukainen laatutaso. Arvioinnissa kiinnitettiin 
huomiota mm. resursointiin, kokonaislaadun varmistusmenettelyihin, si-
jaisuuksien järjestämiseen sekä asiakassuhteinen hallintaan).

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudelle mukaan lukien optiovuosi on 
n. 3,4 milj. euroa, alv. 0 %.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko.pdf
2 Palvelun laatuvertailu 0512.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 134
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta ryhmien 2, 5 ja 18 osalta 
ajalle 1.1.2018-31.12.2020

HEL 2017-012567 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 31.10.2017 (§ 89) teke-
määnsä hankintapäätöstä siten, että korin 1 siivous- ja käyttäjäpalvelut 
ryhmiin 2, 5 ja 18 hankitaan Palmia Oy:ltä.

Hankinnan kokonaisarvo ryhmien 2, 5 ja 18 osalta on n. 1,3 milj. euroa, 
alv. 0%. Kokonaishinnassa on huomioitu mahdollinen, enintään 5 %:n 
hinnankorotus option käyttöönottovaiheessa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi
Miikka Keränen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 ISS kirje.pdf
2 Käyttäjäpalvelut + siivous, painotettu 12122017 .pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
ISS Palvelut Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2

Palmia Oy Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
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Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 31.10.2017 (§ 
89), että korin 1 ryhmien 2, 5 ja 18 siivous- ja käyttäjäpalvelut hanki-
taan ISS Palvelut Oy:ltä.

Palveluntarjoaja teki päätöksestä 15.11.2017 hankintaoikaisun, sen 
kuitenkin peruuttaen. Oikaisuvaatimuksen peruuttamisen jälkeen ISS 
Palvelut Oy ilmoitti kirjeellään 16.11.2017, ettei se pysty toteuttamaan 
tarjouspyynnön mukaista palvelua virheellisen hinnoittelun johdosta, ei-
kä näin ollen voi solmia asiassa hankintasopimusta.

Hankintalain mukaan palveluntarjoaja vastaa tarjouksensa tarjouspyyn-
nön mukaisuudesta. Tässä asiassa ei ole tarkoituksenmukaista velvoit-
taa palveluntarjoajaa hankintasopimuksen tekemiseen ja palvelut tulisi 
hankkia kilpailutuksen perusteella toiseksi tulleelta palveluntarjoajalta.

Näiden ryhmien osalta palvelujen uudelleen kilpailuttaminen esimerkik-
si korin 2 yhteydessä, keväällä 2018, on käytännössä ongelmallista, 
koska käyttäjäpalvelut nykymuodossaan loppuvat 1.1.2018 alkaen.
Kiinteistönhoidon- ja huollon osalta vastuu palveluntuottamisesta on 
kaupunkiympäristön toimialalla ja he ovat kilpailuttaneet palvelut siten, 
että uudet sopimukset astuvat voimaan 1.1.2018.

Kilpailutuksen perusteella ryhmien 2, 5 ja 18 osalta toiseksi tullut tarjoa-
ja, Palmia Oy, on nykyinen palveluntuottaja. Heillä on mahdollisuus 
tuottaa palvelut tarjoamillaan hinnoilla ja resursseilla sopimuskauden 
1.1.2018 - 31.12.2020.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi
Miikka Keränen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

miikka.keranen(a)hel.fi

Liitteet

1 ISS kirje.pdf
2 Käyttäjäpalvelut + siivous, painotettu 12122017 .pdf
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
ISS Palvelut Oy Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2

Palmia Oy Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 135
Puitesopimuksen täytäntöönpano, opetustilojen esitystekniikan 
hankinta

HEL 2017-012915 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia peruskoulujen ja lukioi-
den opetustilojen esitystekniikkaa enintään 2 995 000 eurolla (ALV 0 
%). Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan tekemään sopi-
muksen ja tilauksen. Hankintaa koskevat tilaukset voidaan tehdä 
useammassa eri osassa vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Esitystekniikan laitteet hankitaan minikilpailutuksen perusteella Helsin-
gin kaupungin puitesopimuksen mukaisesti. Laitteet maksetaan kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan menolajilta Digitalisaation esitystekniik-
ka. 

Tällä päätöksellä kumotaan opetuslautakunnan 16.5.2017 tekemä pää-
tös § 75, Puitesopimuksen täytäntöönpano, opetustilojen esitysteknii-
kan kehittäminen.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaperustelujen tarkempi erittely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Digitalisaatio on yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kärkihank-
keista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on fyysisten oppimisympäris-
töjen kehittäminen.
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Toimialan opetustiloissa on paljon vanhentunutta esitystekniikkaa. Vuo-
den 2018 loppuun mennessä hankitaan liitteen 1 mukaisesti noin 3 000 
projektoria tarvikkeineen korvaamaan vanhentuneita projektoreita. Sa-
malla hankitaan uusia projektoreita tiloihin, joissa niitä ei vielä ole. Han-
kintoihin kuuluu myös uusien esitystekniikan ratkaisujen sekä erilaisten 
langattomien esitystekniikoiden kokeiluja opetustiloissa. 

Laitteet hankitaan minikilpailutuksen perusteella Helsingin kaupungin 
esitystekniikan laitteita ja tähän kokonaisuuteen liittyviä palveluita kos-
kevan hankintasopimuksen (H019-15, HEL 2015-009408, 2.3.2016) 
mukaisilta puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.11.2017 § 16 päättänyt täysva-
rustelukoulujen esitystekniikan hankinnasta enintään 588 245 eurolla. 
Täysvarustelukouluja koskenut päätös esitystekniikan hankkimisesta ja 
nyt tehtävä päätös ovat toisistaan erilliset. Nyt tehtävä päätös koskee 
muita opetustiloja kuin aiemman päätöksen mukaisia täysvarustelukou-
luja.

Hankinnan laajuus sekä uusien ratkaisujen kokeilemisen hyötyjen huo-
mioon ottaminen tilaukset on tarkoituksenmukaista tehdä useammassa 
eri osassa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaperustelujen tarkempi erittely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

ITC-hankinnat
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§ 136
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka Kööpenhaminaan 21.-
23.3.2018

HEL 2017-012615 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tehdä virkamatkan Kööpenhami-
naan 21.-23.3.2018 ja oikeuttaa varsinaiset jäsenet osallistumaan mat-
kaan.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kaupungin-
johtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina. Ansionmenetykset 
luottamushenkilöille korvataan luottamushenkilöiden taloudellisten 
etuuksien perusteiden mukaisesti.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi 
virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden ku-
luessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkupe-
räiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saata-
vissa.

Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset luottamus-
henkilöiden taloudellisten etuuksien perusteiden mukaiset korvaukset 
maksetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahoista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginjohtajan päätöksen 11.2.2014 § 32 mukaan asianomainen 
lautakunta päättää jäsentensä virkamatkoista Pohjoismaihin, Baltiaan 
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ja Venäjällä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvista matkoista. Osallistu-
misoikeus koskee varsinaisia jäseniä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan virkamatka on suunniteltu tehtäväksi 
Kööpenhaminaan 21.-23.3.2018. Matkan pääyhteistyökumppanina toi-
mii Kööpenhaminan kaupungin opetusvirasto (Børne- og Ungdomsfor-
valtningen). Matkan tavoitteena on tutustua varhaiskasvatukseen, peru-
sopetukseen sekä lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Painopisteenä 
on perehtyä pedagogisiin innovaatioihin ja ratkaisuihin. Tarkoituksena 
on myös tutustua erilaisiin oppimisympäristöihin.

Lautakunnan varsinaisten jäsenten lisäksi matkaan osallistuu kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalta toimialajohtajan määräämät henkilöt.

Matkan arvioidut kustannukset ovat noin 1500 euroa henkilöä kohti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ao. henkilöt
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§ 137
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastaus Helsingin seudun vapaa-
ajattelijat ry:n kirjeeseen jumalanpalveluksiin osallistumisesta kou-
luissa

HEL 2017-012222 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi Helsingin seudun vapaa-ajatteli-
jat ry:lle seuraavan vastauksen:

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta sekä koulussa järjestet-
täviä juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia koskevia säännöksiä kuvataan 
Suomen perustuslaissa (731/1999) sekä esi- ja perusopetusta koske-
vassa lainsäädännössä. Tämän lisäksi opetushallitus on ohjeistanut 
opetuksen järjestäjiä kuten kouluja juhlien ja uskonnollisten tilaisuuk-
sien järjestämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista säännösten 
edellyttämällä tavalla.

Koulun juhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaiden 
tulee osallistua. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 
Koulun tulee tiedottaa oppilaiden huoltajille koulussa järjestettävistä ta-
pahtumista ja niiden sisällöstä, erityisesti tämä koskee uskonnollisia ti-
laisuuksia. Helsingissä on opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti 
käytössä lomake, jonka tavoitteena on turvata säädösten mukainen toi-
minta tilaisuuksien sisällön tiedottamisesta huoltajille. Lomakkeen ke-
hittämiseksi on arvokasta saada palautetta. 

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia 
ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyttää koulun toimintaan uskon-
nollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tällaiset tilaisuudet ja toimi-
tukset ovat uskonnon harjoittamista. Perustuslain 11 §:n 2 momentin 
mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastai-
sesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän perusteella oppilasta ei voida 
velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päiväna-
vaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. 

Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja toimitukseen 
on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä. Näin ollen myöskään tiet-
tyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoittaa osallistu-
maan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan uskonnollisiin tilai-
suuksiin ja toimituksiin. Perustuslain 11 §:n 2 momentin tarkoituksena 
ei ole estää muiden positiivista uskonnon harjoittamisen vapautta. Sen 
tarkoituksena on ensisijaisesti suojata henkilöä omantuntonsa vastai-
selta uskonnon harjoittamiselta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 40 (80)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
12.12.2017

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

Oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuk-
siin ja toimituksiin vai ei. Ilmoituksen voi tehdä kertaluonteisesti esimer-
kiksi kouluun ilmoittauduttaessa tai tarvittaessa tapauskohtaisesti. Il-
moituksen muodon päättää opetuksen järjestäjä. Ilmoituksen jälkeen 
koulu huolehtii siitä, että oppilaan osallistuminen uskonnolliseen tilai-
suuteen tai toimitukseen taikka siihen osallistumatta jättäminen toteu-
tuu huoltajan ilmoituksen mukaisena.

Koulujen on tilaisuuksien aikana mahdollisuuksien mukaan järjestettä-
vä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa (perustuslakivaliokunta 
2/2014 vp). Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä 
lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman saman-
kaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjeste-
tään. Koulun tulee huolehtia myös siitä, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin 
osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä aiheudu oppilaalle lei-
mautumista tai muita haitallisia seuraamuksia.

Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myös silloin, kun oppilas ei 
osallistu koulun järjestämään uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimituk-
seen.

Opetuksen järjestäjällä ja koululla on velvollisuus tiedottaa huoltajille 
koulun toiminnasta. Koska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta perus-
tuslain 11 §:n 2 momentin nojalla mahdollisuus olla osallistumatta us-
konnon harjoittamiseen, tiedotteista on käytävä ilmi koulun järjestämät 
uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset. Koulun on myös huolehdittava 
siitä, että tieto koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä 
niille vaihtoehtoisesta toiminnasta sekä niiden sisällöstä saavuttaa 
huoltajat ja oppilaat riittävän ajoissa.

On tärkeää viestiä kouluille, mikäli juhlien sisällöissä ja niiden vaihtoeh-
doissa on kehitettävää.

Käsittely

Vastaehdotus:
Dani Niskanen: Lisäys kohdan 10 jälkeen: "Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta valtuuttaa tämän vastauksen myötä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialajohtajan vastaamaan mahdollisiin tuleviin samansisältöisiin kir-
jeisiin."

Kannattaja: Pia Kopra

Vastaehdotus:
Seppo Siika-aho: Poistetaan esityksestä kohta:
"Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia 
ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyttää koulun toimintaan uskon-
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nollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tällaiset tilaisuudet ja toimi-
tukset ovat uskonnon harjoittamista."

Lisätään lausuntoon seuraavaa:
"Koulut eivät tarjoa koko koulun tilaisuuksina minkään uskontokunnan 
jumalanpalveluksia, hartauksia ja muuta uskonnonharjoitusta. Tämä ei 
kuitenkaan koske perinteiden ylläpitoa, kuten suvivirren tai joulukuvael-
man esittämistä juhlissa tai joulukirkkoa"

Kannattaja: Anu Korppi

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (4) jälkeen:

"Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että koulut eivät enää liitä ja 
tarjoa kaikille yhteiseen toimintaansa kuuluvana minkään uskontokun-
nan jumalanpalveluksia, hartauksia ja muuta uskonnonharjoitusta. Tä-
mä ei koske kevätjuhlassa suvivirren tai joulujuhlassa joulukuvaelman 
esittämistä." 

Tästä lisäyksestä johtuen, on loogista poistaa seuraavat kohdat (muu-
toin päätös olisi sisäisesti ristiriitainen): 

"Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia 
ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyttää koulun toimintaan uskon-
nollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tällaiset tilaisuudet ja toimi-
tukset ovat uskonnon harjoittamista." 

"Koulujen on tilaisuuksien aikana mahdollisuuksien mukaan järjestettä-
vä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa (perustuslakivaliokunta 
2/2014 vp). Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä 
lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman saman-
kaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjeste-
tään." 

"Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myös silloin, kun oppilas 
ei osallistu koulun järjestämään uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimituk-
seen." 

"Koska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta perustuslain 11 §:n 2 mo-
mentin nojalla mahdollisuus olla osallistumatta uskonnon harjoittami-
seen, tiedotteista on käytävä ilmi koulun järjestämät uskonnolliset tilai-
suudet ja toimitukset. Koulun on myös huolehdittava siitä, että tieto 
koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä niille vaihtoeh-
toisesta toiminnasta sekä niiden sisällöstä saavuttaa huoltajat ja oppi-
laat riittävän ajoissa."

Kannattaja: Heikki Valmu
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Seppo Siika-ahon ja Vesa Korkkulan vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa. 

Tämän jälkeen äänestettiin erikseen Dani Niskasen vastaehdotuksesta 
vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Poistetaan esityksestä kohta:
"Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia 
ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyttää koulun toimintaan uskon-
nollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tällaiset tilaisuudet ja toimi-
tukset ovat uskonnon harjoittamista." Lisätään lausuntoon seuraavaa:
"Koulut eivät tarjoa koko koulun tilaisuuksina minkään uskontokunnan 
jumalanpalveluksia, hartauksia ja muuta uskonnonharjoitusta. Tämä ei 
kuitenkaan koske perinteiden ylläpitoa, kuten suvivirren tai joulukuvael-
man esittämistä juhlissa tai joulukirkkoa"

EI-ehdotus: Lisätään kohdan (4) jälkeen: "Kasvatus- ja opetuslautakun-
ta päättää, että koulut eivät enää liitä ja tarjoa kaikille yhteiseen toimin-
taansa kuuluvana minkään uskontokunnan jumalanpalveluksia, har-
tauksia ja muuta uskonnonharjoitusta. Tämä ei koske kevätjuhlassa su-
vivirren tai joulujuhlassa joulukuvaelman esittämistä."  Tästä lisäykses-
tä johtuen, on loogista poistaa seuraavat kohdat (muutoin päätös olisi 
sisäisesti ristiriitainen):  "Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, 
kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyt-
tää koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. 
Tällaiset tilaisuudet ja toimitukset ovat uskonnon harjoittamista."  "Kou-
lujen on tilaisuuksien aikana mahdollisuuksien mukaan järjestettävä 
vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa (perustuslakivaliokunta 2/2014 
vp). Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä lukuun 
ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista 
kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään."  
"Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myös silloin, kun oppilas 
ei osallistu koulun järjestämään uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimituk-
seen."  "Koska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta perustuslain 11 §:n 
2 momentin nojalla mahdollisuus olla osallistumatta uskonnon harjoitta-
miseen, tiedotteista on käytävä ilmi koulun järjestämät uskonnolliset ti-
laisuudet ja toimitukset. Koulun on myös huolehdittava siitä, että tieto 
koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä niille vaihtoeh-
toisesta toiminnasta sekä niiden sisällöstä saavuttaa huoltajat ja oppi-
laat riittävän ajoissa."

Jaa-äänet: 3
Emma Kari, Anu Korppi, Seppo Siika-aho
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Ei-äänet: 5
Ted Apter, Joakim Horsma, Vesa Korkkula, Mirita Saxberg, Heikki Val-
mu

Tyhjä: 5
Ville Jalovaara, Pia Kopra, Abdirahim Mohamed, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Vesa Korkkulan vastaehdotus voitti Seppo 
Siika-ahon vastaehdotuksen äänin 5–3. Tyhjää äänesti 5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohdan (4) jälkeen: "Kasvatus- ja opetuslautakun-
ta päättää, että koulut eivät enää liitä ja tarjoa kaikille yhteiseen toimin-
taansa kuuluvana minkään uskontokunnan jumalanpalveluksia, har-
tauksia ja muuta uskonnonharjoitusta. Tämä ei koske kevätjuhlassa su-
vivirren tai joulujuhlassa joulukuvaelman esittämistä."  Tästä lisäykses-
tä johtuen, on loogista poistaa seuraavat kohdat (muutoin päätös olisi 
sisäisesti ristiriitainen):  "Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, 
kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, tai sisällyt-
tää koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. 
Tällaiset tilaisuudet ja toimitukset ovat uskonnon harjoittamista."  "Kou-
lujen on tilaisuuksien aikana mahdollisuuksien mukaan järjestettävä 
vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa (perustuslakivaliokunta 2/2014 
vp). Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä lukuun 
ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan mahdollisimman samankaltaista 
kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään."  
"Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myös silloin, kun oppilas 
ei osallistu koulun järjestämään uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimituk-
seen."  "Koska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta perustuslain 11 §:n 
2 momentin nojalla mahdollisuus olla osallistumatta uskonnon harjoitta-
miseen, tiedotteista on käytävä ilmi koulun järjestämät uskonnolliset ti-
laisuudet ja toimitukset. Koulun on myös huolehdittava siitä, että tieto 
koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä niille vaihtoeh-
toisesta toiminnasta sekä niiden sisällöstä saavuttaa huoltajat ja oppi-
laat riittävän ajoissa."

Jaa-äänet: 7
Ted Apter, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, 
Pia Pakarinen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 4
Emma Kari, Vesa Korkkula, Seppo Siika-aho, Heikki Valmu
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Tyhjä: 2
Anu Korppi, Abdirahim Mohamed

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 7–4. Tyhjää äänesti 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kohdan 10 jälkeen: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
valtuuttaa tämän vastauksen myötä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtajan vastaamaan mahdollisiin tuleviin samansisältöisiin kirjeisiin."

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Joakim Horsma, Emma Kari, Vesa Korkkula, Anu Korppi, 
Mirita Saxberg, Seppo Siika-aho, Heikki Valmu

Ei-äänet: 4
Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Tyhjä: 1
Abdirahim Mohamed

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Dani Niskasen 
vastaehdotuksen äänin 8–4. Tyhjää äänesti 1.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry, kirje 20.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun vapaa-ajatteli-
jat ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry on lähettäneet kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalle kirjeen, jossa esitetään, että koulu ei enää liitä ja tar-
joa toimintansa kuuluvana minkään uskontokunnan jumalanpalveluk-
sia, hartauksia ja muuta uskonnonharjoitusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry, kirje 20.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin seudun vapaa-ajatteli-
jat ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.11.2017 § 113

HEL 2017-012222 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.11.2017 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydätään.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi
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§ 138
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. kahdessa kodissa asuvien oppilai-
den oppilaaksiottoa koskevasta valtuustoaloitteesta

HEL 2017-009613 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraava-
na lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 21.11.2017 (§ 105) käsittelemässä 
lausuntoehdotuksessa todettiin seuraavaa:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että vakituinen kahdessa kodissa asu-
minen hyväksytään Helsingissä viralliseksi oppilaaksioton perusteeksi. 
Tällä tavoin kahden kodin perheillä on paremmat mahdollisuudet valita 
molempien kotien sijainnin ja lasten sujuvan arjen kannalta hyvä koulu 
tai esikoulu.

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueel-
la asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuu-
den alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta (4 §).

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asu-
tuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä 
liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. 
Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetuk-
seen osallistuvilla on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja. Kunta 
osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa 
opetusta annetaan. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen 
järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 
1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuk-
sen järjestämispaikka (Perusopetuslaki 6 §).

Helsingissä esiopetuspaikka osoitetaan ensisijaisesti lapselle oman 
asuinalueen oppilaaksiottoalueella esiopetusta antavasta päiväkodista. 
Perusopetuksessa oppilaaksiottamisen periaatteiden mukaan oppilaal-
la on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella 
hän asuu. Niin sanotuilla laajennetuilla oppilaaksiottoalueilla lähikoulu 
osoitetaan joko sisaruuden tai koulumatkan turvallisuuden ja pituuden 
perusteella.

Lähikouluverkosto ja esiopetusta antavien päiväkotien verkosto muo-
dostuvat edellä mainittujen säädösten perusteella.
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Lapsen asuminen määräytyy lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
annetun lain nojalla. Mainittu laki lähtee siitä, että lapsi asuu aina toisen 
vanhemman luona, vaikka käytännössä lapsen oleskelu- tai tapaami-
soikeusjärjestelyt voivat olla niin laajoja, että vaikuttaa siltä, että lapsi 
asuu kahdessa paikassa (7 § ja 9 §).

Henkilön virallinen asuinpaikka määräytyy kotikuntalain perusteella. 
Kotikuntalain mukaan väestötietojärjestelmään kirjataan tieto siitä, mis-
sä henkilö tosiasiallisesti asuu. Henkilöllä voi olla vain yksi virallinen 
asuinpaikka, vaikka hänellä olisi käytössään useampia asuntoja.

Edellä mainittujen lainkohtien perusteella määräytyy, kumman vanhem-
man luona lapsi asuu ja mikä hänen tosiasiallinen, väestörekisteriin 
merkitty osoitteensa on.

Lapsenhuoltolain uudistamista pohtineen työryhmän mietinnön 
(47/2017) mukaan lapsenhuoltolakiin ehdotetaan säännöksiä, jotka 
mahdollistavat yhtenä laissa tarkoitettuna lapsen asumisjärjestelynä 
sen, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Tieto 
vuoroasumisesta merkittäisiin väestötietojärjestelmään huollon sisältöä 
koskevana tietona. Myös vuoroasumistilanteissa lapsella voisi kuitenkin 
olla vain yksi virallinen asuinpaikka.

Jos lainsäädäntöä muutetaan edellä kerrotulla tavalla, se ei tuo muu-
tosta nykyiseen tilanteeseen.

Huolehtiessaan oppivelvollisuuden valvonnasta ja osoittaessaan alu-
eellaan asuville lapsille lähikoulun ja esiopetuspaikan, tulee kunnalla 
päätöksenteon perusteena olla luotettava tieto lapsen asumisesta ja 
sen tulee olla saatavissa kaikkien lasten osalta. Kunta saa tiedon kai-
kista lapsista väestötietojärjestelmästä.

Esiopetuksen ja perusopetuksen järjestäminen ja siihen liittyen oppi-
laaksiottamisen kriteerit perustuvat keskeisesti siihen, että lapsimääriä 
pystytään ennustamaan ja ohjailemaan opetuksen järjestämisen ja tilo-
jen käytön kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos kahden kodin 
perheillä olisi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla mahdollisuus valita 
koulu tai esikoulu kotien sijainnin ja lasten sujuvan arjen perusteella, 
järjestelmän ennakoitavuus vähenisi ja tilojen optimaalinen käyttö vai-
keutuisi.

Lähtökohtaisesti oppilaalla on oikeus vain oman oppilaaksiottoalueen 
kouluun ja esiopetuspaikkaan. Koulu- ja esiopetuspaikkaa koskevan 
valintaoikeuden antaminen kahden kodin perheille asettaisi nämä per-
heet muita parempaan asemaan ja vaarantaisi oppilaiden yhdenvertai-
sen kohtelun.
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Nykykäytäntö mahdollistaa sen, että sekä esiopetuksessa että peruso-
petuksessa oppilas voi pyrkiä niin sanottuun toissijaiseen kouluun ja 
esiopetuspaikkaan ja tulla valituksi, mikäli siellä on tilaa. Tämä antaa 
huoltajille nykyisin vapaan valinnanmahdollisuuden koulu- ja esiopetus-
paikan osalta, mikäli halutussa paikassa on tilaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi siten, että valmistellaan malli, jossa kahdessa kodissa 
vuoroasuvien lasten vanhemmat voivat valita kumman tahansa kodin 
lähikoulun. 

Hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkie-
linen jaosto tai ruotsinkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä osal-
ta oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää mahdollisuutta hyväksyä 
kahdessa kodissa asuminen viralliseksi oppilaaksioton perusteeksi val-
tuustoaloitteessa esitetyllä tavalla. Selvitystyössä arvioidaan muun 
ohella käytettävissä olevan tiedon perusteella kahdessa kodissa asu-
vien oppilaiden määrää ja mahdollisesta oppilaaksiottoperusteiden 
muutoksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi selvitetään, millaisissa 
vuoroasumisjärjestelyissä valtuustoaloitteessa tarkoitettu valintamah-
dollisuus voisi tulla sovellettavaksi. Asia viedään suomenkielisen ja 
ruotsinkielisen jaoston käsiteltäväksi selvityksen valmistuttua.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta pyydetään lausuntoa 15.12.2017 
mennessä valtuutettu Kaisa Hernberg ym. valtuustoaloitteesta kahdes-
sa osoitteessa asuvien oppilaiden oppilaaksiotosta. Aloitteessa esite-
tään, että vakituinen kahdessa kodissa asuminen hyväksytään Helsin-
gissä viralliseksi oppilaaksioton perusteeksi. Tällä tavoin kahden kodin 
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perheillä on paremmat mahdollisuudet valita molempien kotien sijainnin 
ja lasten sujuvan arjen kannalta hyvä koulu tai esikoulu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.11.2017 § 105

HEL 2017-009613 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi.

Käsittely

21.11.2017 Palautettiin

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun siten, että valmistellaan malli, 
jossa kahdessa kodissa vuoroasuvien lasten vanhemmat voivat valita 
kumman tahansa kodin lähikoulun.

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että valmistellaan malli, 
jossa kahdessa kodissa vuoroasuvien lasten vanhemmat voivat valita 
kumman tahansa kodin lähikoulun.

Jaa-äänet: 3
Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 10
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso 
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Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, 
Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä palautusehdotus voitti äänin 10–3. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi
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§ 139
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastusten 
liittämiseksi osaksi koulupäivää

HEL 2017-010602 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus-ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Oppilaan päivä muodostuu aamutoiminnasta, opetuksesta, kerhoista ja 
iltapäivätoiminnasta. Harrastustoimintaa voidaan liittää osaksi koulupäi-
vää koulupäivän aikana, ennen tai jälkeen koulupäivän. Harrastetoimin-
taa voidaan järjestää koulun kerhotoimintana tai ulkopuolisen tahon 
koulussa järjestämänä toimintana.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta pitää tärkeänä, että tunniste-
taan harrastustoiminnan merkitys lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja 
kehitykselle. On tärkeää, että kaupungin eri hallintokunnat jatkavat jo 
olemassa olevaa yhteiskehittelyä yhdessä kaupallisten ja yleishyödyl-
listen toimijoiden kanssa harrastustoiminnan toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi.

Kaupungin toimialauudistus mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten toi-
mintamallien kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 
käynnistänyt yhdessä Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa kehittä-
mis- ja yhteistyösuunnittelun, jonka tarkoituksena on löytää uusia toi-
mintamuotoja koulupäiviin sisältyvän harraste- ja liikuntatoiminnan ke-
hittämiseksi. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia laajoja 
toimijaverkostoja ja viranomaisyhteistyötä. 

Koulujen järjestämä kerhotoiminta on perusopetuslain ja perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa, joka kuuluu 
peruskoulun tehtäviin. Kaikille oppilaille suunnattu maksuton koulun 
kerhotoiminta on yksi keino, jonka avulla peruskoulu voi vähentää las-
ten ja nuorten välistä epätasa-arvoa. Yhtenä koulun kerhotoiminnan ta-
voitteena on lapsen ja nuoren pitkäjänteisen harrastuneisuuden herät-
täminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erityisavustuksella koulu-
jen kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on oppilaan koulupäi-
vän kokonaisuuden tukeminen joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla. 
Kaikille Helsingin kaupungin kouluille annetaan kerhorahaa.

Kerhotoiminnan lisäksi Helsingin kaupungin kaikki peruskoulut ovat re-
kisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan vuonna 
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2017. Liikkuva koulu -ohjelma on osa Suomen hallituksen osaamisen ja 
koulutuksen kärkihanketta. Tärkeässä roolissa on ollut järjestökentän 
kanssa yhteisten toimintamallien rakentaminen koulupäiviin. Koulujen 
tasolla tavoitteena on ollut auttaa ja tukea koulujen omia muutospro-
sesseja ja löytää erilaisia, kuhunkin kouluun sopivia liikkumista ja aktii-
vista oppimista tukevia ratkaisuja ja toimintamalleja. Helsingin toiminta-
malli jakautuu ennen ja jälkeen koulupäivän toimintaan, välituntitoimin-
taan sekä toiminnallisiin oppitunteihin. Osassa kouluista on myös tehty 
koulupäivään rakennemuutosta pidempien välituntien saamiseksi.

Kouluissa on nykyisellään jo nyt paljon kerho- ja harrastetoimintaa, 
mutta se perustuu koulujen aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Uusi 
opetussuunnitelma tukee aktiivisen ja toiminnallisen koulupäivän raken-
tumista yhdessä oppilaiden kanssa siten, että koulujen olosuhteet ja si-
sällölliset ainekokonaisuudet huomioidaan. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
sekä kerhot antavat mahdollisuuden oppilaalle vapaaseen harrastus-
maiseen toimintaan ja harrastuksen löytämiseen. Monipuolinen harras-
te- ja kerhotoiminta tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua, hyvinvoin-
tia ja oppimista. Helsingissä on hyvät mahdollisuudet rakentaa yhdessä 
kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan kanssa harrastustoiminta osaksi kou-
lupäivää. Koulupäivän jälkeistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa kou-
lun tiloissa kehitetään edelleen. Strategiakauden tavoitteena on kokeilla 
mallia, jossa jokaiselle koulupäivälle on saatavilla vähintään yksi va-
paaehtoinen, ilmainen harrastustoiminta koulun tiloissa

Käsittely

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta kaupunki voi tarjota mah-
dollisimman monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän välittö-
mässä yhteydessä ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa, on selvitettävä näiden harrastustoiminnasta vastaavien tahojen 
resursointitarpeet, sekä edellytykset harrasteiden järjestämiseksi."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään lausuntoon: "Jotta vapaaehtoisen harrastustoi-
minnan voidaan katsoa olevan koulupäivän välittömässä yhteydessä, 
olisi toimialan selvitettävä, miten lapset liikkuisivat koulun ja harrastus-
paikan välillä, mikäli se ei sijaitse omalla koululla."

Mirita Saxbergin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210

sara.tormanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntosehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuslautakunnalta on pyydetty 24.1.2018 mennes-
sä lausuntoa valtuutettu Saxbergin ym. valtuustoaloitteesta harrastus-
ten liittämisestä osaksi koulupäivää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sara Törmänen, suunnittelija, puhelin: 310 86210

sara.tormanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Saxberg Mirita Aloite Kvsto 27092017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 140
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Koivulaakson toivomusponnesta

HEL 2017-010728 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydätään seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Koivu-
laakson toivomusponnesta:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2017−2021 kokouk-
sessaan 27.9.2017. Tämän jälkeen kaupunginhallitus antoi kokoukses-
saan 13.10.2017 täytäntöönpanopäätöksessä toimeksiannon kaupun-
ginkanslialle yhdessä toimialojen kanssa muodostaa mittarit ja indikaat-
torit, joilla seurataan kaupunkistrategian toteuttamista. Kaupunginhalli-
tus kehotti, että ehdotusta tulee voida käsitellä kaupungin toimielimissä 
helmikuusta 2018 alkaen. Mittareita valmisteleva työryhmä on aloittanut 
työskentelynsä marraskuussa 2017.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 31.1.2018 
mennessä valtuutettu Koivulaakson toivomusponnesta: ”Hyväksyes-
sään strategian tuottavuustavoitteen Helsinki selvittää samalla mittarei-
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den kehittämistä, joilla se arvioi, miten johtaminen ja yhteistyö henkilös-
tön kanssa lisää palveluiden kustannusvaikuttavuutta. Mittarit tuodaan 
kaupunginhallituksen päätettäväksi."

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 141
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen to-
teuttamisen seurannasta

HEL 2017-010769 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Aron toivomusponnesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seurataan päätösten hyvinvoin-
ti- ja terveysvaikutuksia uusimman Terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
ennakkoarviointi Helsingissä -ohjeen (Kaupunginjohtaja 28.9.2016 § 
64) mukaisesti. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti terveys- ja hyvin-
vointieroihin, lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin sekä sukupuoleen ja yh-
denvertaisuuteen kohdistuvat vaikutukset. Tämän ohella arvioidaan 
yleensä myös taloudelliset vaikutukset.

Hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia on arvioitu kaupungin päätöksenteos-
sa vuosia, esim. opetusvirastossa terveysvaikutuksia on arvioitu vuo-
desta 2006 alkaen. Opetusvirasto toimi tässä asiassa pilottina terveys-
viraston aloitteesta. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysvirasto on seu-
rannut useasti hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointia opetusviras-
tossa. 

Lisäksi opetusvirastossa on koulutettu henkilöstöä hyvinvointi- ja ter-
veysvaikutusten arviointiin. Koulutus jatkuu kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla. Kuluvana ja tulevana vuonna huomiota koulutuksessa kiin-
nitetään erityisesti lapsivaikutusten arviointiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

pertti.joona(a)hel.fi
Raija Nummelin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 84028

raija.nummelin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 31.1.2018 
mennessä valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta: Kaupunginval-
tuusto edellyttää, että Helsinki selvittää, miten tuottavuustavoitteen to-
teuttamisessa voidaan paremmin seurata palveluiden laadun ohella 
myös niiden hyvinvointivaikutuksia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

pertti.joona(a)hel.fi
Raija Nummelin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 84028

raija.nummelin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 142
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Sturenkatu 2:n 
väistötilahankkeen hankesuunnitelman lisälehdestä ja enimmäishin-
nan korottamisesta

HEL 2017-005608 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Stu-
renkatu 2:ssa sijaitsevan koulurakennuksen muutostyön 30.10.2017 
päivätystä hankesuunnitelman lisälehdestä ja enimmäishinnan korotta-
misesta.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa 
Sturenkatu 2:ssa sijaitsevan, koulujen väistötilaksi korjattavan koulura-
kennuksen 30.10.2017 päivätystä muutostyön hankesuunnitelman lisä-
lehdestä ja enimmäishinnan korottamisesta.

Aiemmin hyväksytyn hankesuunnitelman sisältö ja tehdyt päätökset

Sturenkatu 2:n väistötiloista on aiemmin valmistunut 10.5.2017 päivätty 
hankesuunnitelma. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt tuon hanke-
suunnitelman 18.5.2017 siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
5 955 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverotto-
mana on 3 000 000 euroa lokakuun 2016 kustannustasossa. Vuokra-ar-
vio oli 1 115 585 euroa vuodessa, 17,55 euroa /htm². Kasvatuksen ja 
koulutuksen lautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon 29.8.2017. 

Jo hyväksytty hankesuunnitelma koski rakennuksessa tehtäviä toimin-
nallisia ja teknisiä muutostöitä, joiden myötä rakennus muutettiin palve-
lemaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarpeita. Keskeisimmät 
muutostyöt olivat: kallionvastaisen sulkulaattatilan puhdistaminen ja 
sulkulaatan tiivistäminen, alapohjien seinäliittymien ja läpivientien tiivis-
täminen, vanhemman osan aulatilan alapohjan uusiminen sekä liikunta-
salin lattian pintarakenteiden uusiminen, vanhemman osan väli- ja ylä-
pohjarakenteiden tiivistäminen, laajennusosan alkuperäisen yläpohjan 
osan korjaaminen, vanhemman osan julkisivun rappauskorjaukset ja 
uudet teräsikkunat ja -ovet, ilmanvaihtokanavien nuohoaminen ja il-
manvaihdon säätö, kolme uutta ilmanvaihtokonetta, peruskoulun ope-
tussuunnitelman mukaisten aineluokkien rakentaminen ja opettajien ja 
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oppilashuollon tilojen muutokset. Muutos- ja korjaustyöt koskivat koko 
rakennusta. 

Muutosten jälkeen rakennus toimii alueen koulujen väistötilana. Ensim-
mäisessä vaiheessa tiloihin ovat muuttaneet Aleksis Kiven peruskoulun 
vuosiluokat 7-9 sekä Kalasataman erityiskoulun kolme ryhmää, yhteen-
sä noin 330 oppilasta. Aleksis Kiven peruskoulu toimii tiloissa peruspa-
rannuksen valmistumiseen asti, eli vuoden 2020 loppuun.

Kustannusten nousu ja hankesuunnitelman lisälehti

Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen kustannukset ovat osittain osoittautu-
neet arvioitua kalliimmiksi tai ongelmien laajuus suuremmaksi. Tällaisia 
olivat: Ilmanvaihtokanavien uusimistarpeen laajeneminen, sulkulaatan 
puhdistustyön hankaluus, oppilashuollon tiloista löydetyt lisäongelmat, 
auditoriotilan lattiasta löydetty lattian alustatilan kosteus, laajennusosan 
yläpohjan uusiminen, vanhemman osan välipohjatäytteiden uusimisen 
laajuuden kasvu sekä ulkoseinien tiivistäminen lämpöpatterien syven-
nyksissä. Kiireen takia suunnittelu tapahtui rinnakkain toteutuksen 
kanssa, ja käyttäjän lisäyksiä tehtiin suunnitelmiin työn kuluessa. Kus-
tannusten nousua aiheuttivat myös hankkeen nopea aikataulu ja kiirei-
nen sesonki, josta johtuen monien rakennus- ja muiden materiaalien 
sekä palvelujen saatavuus on ollut rajoitettua ja kustannukset korkeim-
millaan.

Hankesuunnitelmasta on valmistunut 30.10.2017 päivätty lisälehti, jos-
sa kustannusten nousu ja sen perusteet on esitetty. Hyväksyttyyn han-
kesuunnitelmaan nähden hankkeen kustannukset nousevat noin 
1 620 000 euroa.

Uusi kustannusarvio ja vuokravaikutus

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman uuden kustannusarvion mu-
kaan hankkeen kustannukset ovat kustannustasossa 8/2017 ovat ar-
vonlisäverottomana 4 950 000 euroa (831 euroa/brm²) eli arvonlisäve-
rollisena 6 138 000 euroa. Hanke rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman kohdentamattomista korjausmää-
rärahoista.

Kaupunkiympäristön toimialan ilmoituksen mukaan korjatuilla kustan-
nuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 17,55 euroa/htm², josta 
pääomavuokra on 13,70 euroa/htm² ja ylläpitovuokra 3,85 euroa/htm², 
yhteensä 92 962 euroa kuukaudessa ja 1 115 585 euroa vuodessa, 30 
vuoden poistoajalla. Vuokranmaksun perusteena on 5300 htm². Pää-
omavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpito-
vuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 
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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 sijoittuvien koulujen tiloista kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala maksaa nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Tältä ajalta väis-
tötiloista aiheutuvilla lisäkustannuksilla ei ole vuokravaikutusta.

Aikataulu

Aleksis Kiven peruskoulun vuosiluokat 7-9 muuttivat Sturenkadun väis-
tötilaan sisäilmasyistä ennen varsinaisen perusparannukseen liittyvän 
väistötarpeen alkamista. Aleksis Kiven peruskoulun peruskorjaus alkaa 
suunnitelmien mukaan syksyllä 2018 ja valmistuu vuoden 2020 lopulla.

Sturenkadun väistötilakoulun muutostyöt alkoivat toukokuussa 2017. 
Tilat olivat pääosin koulun käytössä elokuusta 2017 alkaen. Keskene-
räiset tilat valmistuvat jouluun 2017 mennessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten 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 Hankesuunnitelman lisälehti 171031A

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman lisälehti 171031A

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.08.2017 § 32
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§ 143
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös tarveselvityksen hyväksy-
misestä ja lausunto Työväenopiston Kaapelitehtaan korvaavien tilo-
jen hankesuunnitelmasta

HEL 2017-013072 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Helsingin työväenopis-
ton Kaapelitehtaan korvaavien tilojen 4.12.2017 päivätyn tarveselvityk-
sen ja antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaostolle Helsingin työväenopiston Kaapelitehtaan korvaavien 
tilojen 4.12.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osalta puolta-
van lausunnon. 

Kiinteistö Oy Kaapeli on 6.4.2017 irtisanonut Helsingin työväenopiston 
vuokrasopimuksen 30.6.2018 alkaen. Syynä irtisanomiseen on kiinteis-
töön sijoitettavan Tanssintalo-hankkeen tilantarve ja alkavat rakennus-
työt. 

Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa on kartoitettu sovel-
tuvat korvaavat tilat kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Toimintaan 
sopivimmaksi ja vähiten muutostöitä vaativaksi vaihtoehdoksi valikoitui 
ulkopuolisen vuokranantajan tilat Itämerentalossa osoitteessa Tamma-
saarenlaituri 3. 

Kaupunkiympäristön toimialan Spondalta 10 vuodeksi vuokrattavien ti-
lojen laajuus on 1 186 m². Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuok-
raa tilat kaupunkiympäristön toimialalta. Kaapelitehtaan tilojen nykyinen 
laajuus on 1346 m² ja vuokra on 204 000 euroa vuodessa. 

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

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tammasaarenlaituri 3_hasu liitteineen 171204A.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleiset alueet palvelu-
kokonaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa 
Helsingin työväenopiston Kaapelitehtaan korvaavien tilojen 4.12.2017 
päivätystä hankesuunnitelmasta, joka on laadittu yhteistyössä kasva-
tuksen ja koulutuksen- ja kaupunkisuunnittelun toimialan, käyttäjien ja 
kiinteistön omistajan kanssa. Suunnittelun aikana on kuultu kaupunki-
suunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston ja pelastuslaitoksen 
asiantuntijoita.

Tilantarve, alueellinen tarkastelu ja toiminta:

Työväenopiston nykyiset tilat Kaapelitehtaalla, osoitteessa Tallbergin-
katu 1 C, ovat palvelleet eteläisen suurpiirin väestöä jo yli 25 vuotta. 
Eteläisissä kaupunginosissa asuu arviolta 110 000 henkilöä, lisäksi Jät-
käsaareen ja Hernesaareen rakentuville alueille ennustetaan lähes 12 
000 henkilön väestönkasvua vuoteen 2026 mennessä.

Toimipisteessä järjestetään päivä-, ilta- ja viikonloppuopetusta ja sinne 
tullaan muualtakin kaupungista esimerkiksi kuvataiteen erityiskurssien 
sekä merenkulun kurssien vuoksi. Työväenopisto on asukkaille sekä 
oppimis- että kohtaamispaikka, mikä toteutuu myös tilojen yhteis- ja 
asukaskäyttömahdollisuuksissa. Kasvatus- ja koulutus toimiala sekä 
muutkin toimialat ja asukkaat voivat käyttää tiloja niiden ollessa vapaita 
työväenopiston omasta käytöstä. 

Työvuonna 2016-2017 kursseja Kaapelitehtaan tiloissa on ollut yhteen-
sä 347 kurssia. Näistä yhteensä 82:lla aamupäiväkurssilla (klo 9-12) on 
ollut 1084 opiskelijaa, iltapäivän (klo 12-16) yhteensä 60 kurssilla 796 
opiskelijaa ja 120:llä Iltakurssilla (klo 16-21) yhteensä 1932 opiskelijaa. 
Viikonlopun lyhytkursseja on ollut perjantaisin (klo 16-21) sekä lauan-
taisin ja sunnuntaisin (klo 10-17) yhteensä 85 kurssia, joissa opiskelijoi-
ta 1108. 

Päivittäinen kurssimäärä toimipisteessä on noin 20 kurssia/päivä, jol-
loin viikkotasolla on noin 120 kurssia. Viikoittainen opiskelijamäärä ylit-
tää 1500 asiakasta. 

Päiväopetustarve on suurta mm. ikäihmisten määrän kasvun vuoksi ja 
tärkeää myös muille väestöryhmille, joilla on aikaa päivällä: vuorotyön-
tekijöille, työttömille ja kotivanhemmille.
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Opettajia Kaapelitehtaan tiloissa on 3 päätoimista ja kymmeniä tuntio-
pettajia viikoittain. Henkilöstömäärä ei muutu uusiin tiloihin siirryttäes-
sä. 

Kiinteistö Oy Kaapeli on 6.4.2017 irtisanonut Helsingin työväenopiston 
vuokrasopimuksen 30.6.2018 alkaen. Syynä irtisanomiseen on kiinteis-
töön sijoitettavan Tanssintalo-hankkeen tilantarve ja alkavat rakennus-
työt. 

Korvaavat tilat:

Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa on kartoitettu sovel-
tuvat korvaavat tilat kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Toimialan si-
sällä on selvitetty tilojen yhteiskäyttö alueen koulujen tiloissa. Toimin-
taan sopivimmaksi ja vähiten muutostöitä vaativaksi vaihtoehdoksi vali-
koitui ulkopuolisen vuokranantajan tilat Itämerentalossa osoitteessa 
Tammasaarenlaituri 3. 

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma pohjautuvat Työväenopiston Kaape-
litehtaalla olevaan toimintaan. Uusien tilojen suunnittelu on mitoitettu 
päiväkäytön mukaan, koska iltakäyttöä on sijoitettu alueen kouluihin. 
Uudet tilat ovat nykyisiä Kaapelitehtaan tiloja pienemmät ja suunniteltu 
mahdollisimman monikäyttöisiksi.

Korvaavien tilojen laajuus, vuokravaikutus ja aikataulu:

Kaupunkiympäristön toimialan Spondalta 10 vuodeksi vuokrattavien ti-
lojen laajuus on 1 186 m². Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuok-
raa tilat kaupunkiympäristön toimialalta. Kaapelitehtaan tilojen nykyinen 
laajuus on 1 346 brm² ja vuokra on 204 000 euroa vuodessa. Korvaa-
vien tilojen yleiskustannukset ja hoitokulut sisältävä kokonaisvuokra-ar-
vio on 320 000 euroa vuodessa ja tilojen tulee olla valmiina 1.7.2018. 
Hanke ei tarvitse väistötiloja.

Hankkeen käynnistämiskustannukset ovat 100 000 euroa. Nykyiset ka-
lusteet siirretään uusiin tiloihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi:

Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla toimenpiteillä 
voidaan Työväenopiston nykyiset palvelut säilyttää eteläisellä alueella.

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

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Tammasaarenlaituri 3_hasu liitteineen 171204A.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 144
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 68 (80)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/23
12.12.2017

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

§ 145
Oikaisuvaatimus täysvarustelukoulujen esitystekniikan hankinnasta

HEL 2017-011005 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Lyreco Finland Oy:n han-
kintaoikaisuvaatimuksen.

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen. 

Päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaatimus

Toimittaja, Lyreco Finland Oy (jatkossa Lyreco) on vaatinut oikaisu-
pyynnössään, että kasvatus- ja koulutuslautakunta peruisi tekemänsä 
päätöksen täysvarustelukilpailutuksen voittajasta.

Perustelut

Hankintalain (1397/2016) 79 §:n mukaan hankintayksikön on tarkistet-
tava, että tarjous on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, eh-
tojen ja perusteiden mukainen.

Lähiprojisointiprojektori

Oikaisupyynnössään toimittaja esittää, että toimittajan lyhyen kantaman 
videoprojektori malli (engl. termi Short Throw -malli) vastaisi toiminnalli-
suudeltaan ja malliltaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarjous-
pyynnössään esittämää lähiprojisointi videoprojektoria (tarjouspyynnös-
sä käytetty sanaa Lähiprojisointiprojektori). Markkinoilla ei ole vakiintu-
neita suomenkielisiä termejä vastaamaan englannin kielisiä termejä 
”Ultra Short Throw” ja ”Short Throw”. Lähiprojektorilla on voitu siis tar-
koittaa kumpaa tahansa projektorityyppiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan on tarkoittanut, että lähiprojekto-
rilla on tarkoitettu ”Ultra Short Throw” -luokituksen laitteita. Tämän on 
ammattimaiselle tarjoajalle tullut olla selvää. Nyt Lyreco Finland Oy on 
tarjonnut videoprojektoria, joka ei ole soveltuva siihen käyttöön, johon 
videoprojektoreita on pyydetty. Lyrecon tarjoamalla videoprojektorilla 
tuotettu kuva jää liian pieneksi luokkahuoneiden kokoon ja oppilaiden 
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etäisyyteen kuvasta nähden, jos se on asennettu lähelle seinää. Tällöin 
projektorin kuvasta ei saa kauempaa selvää. Jos taas projektori on 
asennettu kauemmaksi heijastettavasta seinästä, jolloin kuvakoko saa-
daan suuremmaksi, on projektorin käyttämiselle este, sillä opettaja ei 
voi olla lähellä kuvaa kun kuva heijastetaan kauempana olevalta pro-
jektorilta. Tällöin projektorin valokeila osuu opettajan silmiin, joka on 
opettajan työturvallisuuden vaarantava asia. Lähiprojisointiprojektoreilla 
on tarkoitus nimenomaan se, että opettaja voi olla luokkaan päin ja 
näyttää tai kohdistaa samaan aikaan asioita esitettävästä videotykin 
kuvasta.

Helsingin kaupunki on myös ilmaissut ja edellyttänyt puitesopimukses-
saan, johon tämä hankinta perustuu, että tarjottavat tuotteet ovat käyt-
täjille turvallisia.

Tuotteen soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa on ilmaistu kauppalain 4 
luvun 17 §:n 2 kohdassa: tavaran tulee soveltua siihen erityiseen tar-
koitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupante-
kohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta ja ostajalla on ollut 
perusteltua aihetta luottaa myyjän asiantuntemukseen ja arviointiin.

Helsingin kaupungin puitesopimustoimittajana Lyreco on tiennyt tai Ly-
recon on pitänyt tietää, mihin tarkoitukseen kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta on ollut hankkimassa lähiprojisointiprojektoreita, eikä tarjottu tuo-
te ole soveltuva tarkoitettuun tarkoitukseen: opetuskäyttöön koulujen 
luokkahuoneissa.

Kiinnitysmekanismin puuttuminen

Lyrecon tarjouksessa oli linkki tarjoamansa tuotteen www-sivuille
http://www.optoma.no/projectorproduct/eh415st, tarkastettu useaan 
kertaan, kohta liitteenä 7). Linkissä on kuvattu tarjotun tuotteen ominai-
suudet. Linkin välilehdellä Specifications, jossa on kuvattuna tuotteen 
teknisiä ominaisuuksia, on myös kohta ”Optional Accerrories”. Tässä 
kohdassa (liite 3) on kerrottuna sanoin ”ceiling mount”, joka tarkoittaa 
selkeästi sitä, että seinään, tai kattoon tuleva kiinnitysmekanismi, ei 
kuulu tuotteen vakio toimitukseen, vaan on lisätarvike.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että myös tästä syystä Lyrecon 
tarjous oli tarjouspyynnön vaatimusten vastainen. Tämän vaatimuksen 
täyttymättä jättäminen käy selkeästi ilmi Lyrecon toimittamista materi-
aaleista. Tarjoajalla on vastuu toimittamistaan tarjouksesta ja sen oi-
keellisuudesta. Tarjouspyynnössä vaadittu vaatimus ei täyty, ja olisi 
muiden tarjoajien tasapuolisen kohtelun vastaista pyytää Lyrecoa täy-
dentämään tältä osin tarjoustaan. Kyseessä on oleellinen lähiprojisoin-
titykin tuotantokäyttöön liittyvän asian puute.
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Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että tekemällä näin Ly-
reco on jättänyt tarjoukseensa hintavarauman sekä puuttuvasta kiinni-
tysmekaniikasta että pyydetystä lähiprojisointiprojektorien asennukses-
ta.

Lopuksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, etteivät Lyrecon esittä-
mät ”hyvää hyvyyttään on tuonut lisätietoja laitteista” -väitteet eivät pidä 
paikkaansa. Tarjoajan velvollisuutena on selvittää, että tarjoamansa 
tuotteet ovat vaatimusten mukaisia. Lyrecon väite siitä, että hankinta-
lain mukaan tarjouksen pyytäjän olisi uskottava, että tarjotut tuotteet 
ovat tarjouksen mukaisia ei pidä paikkaansa. Hankintalain em. 79 § ni-
menomaan velvoittaa hankintayksikön tarkistamaan, että tarjous on 
vaatimusten mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Julle Keihänen, hankintalakimies: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus, Lyreco Finland Oy
2 EH415ST-en
3 Optoma EH415ST press release April 2015
4 EH415ST letter
5 OWM855W-B-en seinäkiinnitysteline
6 Selvitys Lyreco Finland Oy:n hylkäämiselle
7 Kuva1_Silmän_turvallisuus_Optoma_manuaali.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Muutoksenhakukielto, hankintaoi-

kaisupäätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 140, 
141, 142 ja 143 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 130, 131, 132, 135 ja 136 §: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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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 133 ja 134 §:t.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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 7/2017 76 (80)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.12.2017

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 144 §.

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 seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 145 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Kopra Ted Apter

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.12.2017.


