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Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
saapui 16:36, poissa: 21 - 26 §

Kari, Emma varapuheenjohtaja
Diarra, Fatim
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Malin, Petra
Mohamed, Abdirahim
Niskanen, Dani saapui 16:03, poissa: 21 -22 §
Ahsanullah, Tarik varajäsen
Horsma, Joakim 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
Tervonen, Taina vs. perusopetusjohtaja
Harju-Kukkula, Tiina vs. hallintojohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Eranka, Essi viestintäpäällikkö
Korhonen, Timo Tapani yksikön päällikkö

poistui 16:26, läsnä: 24 §
Lax, Jaana hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Emma Kari 21-26 §
Pia Pakarinen apulaispormestari

27-34 §
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Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
21-23 §, 26-30 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
24-25 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
31-34 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
21-34 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2018
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

13.02.2018

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

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

22 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

23 Asia/3 Ilmoitusasiat

24 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 19.12.2017 
§ 29 tekemän päätöksen ottaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
käsiteltäväksi: Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin var-
haiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

25 Asia/5 Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan lakkauttaminen

26 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttami-
seksi

27 Asia/7 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma 2016–2019, ar-
viointi toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017

28 Asia/8 Peruskoulujen painetut oppikirjat, sähköinen oppimateriaali sekä muu 
oheismateriaalihankinta lv. 2018-2019

29 Asia/9 Esitys kaupunginhallituksen käytössä olevan määrärahan kohdentami-
sesta

30 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lu-
kiolain uudistamisesta ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun 
lain muuttamisesta

31 Asia/11 Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2018

32 Asia/12 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän puhtaus- ja kiinteistöpalve-
lualan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankin-
ta

33 Asia/13 Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan kolmannen vaiheen 
peruskorjauksen irtokalusteiden hankinta

34 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion julkisi-
vun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden hanke-
suunnitelmasta
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§ 21
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 Joakim Horsman ja Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Tarik Ah-
sanullahin ja Vesa Korkkulan.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Martina Harms-Aallon si-
jasta Joakim Horsman ja varatarkastajaksi Dani Niskasen sijasta Tarik 
Ahsanullahin.

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 Martina Harms-Aallon 
ja Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Dani Niskasen ja Vesa Korkku-
lan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia 29.1. - 11.2.2018  tehtyjä päätöksiä.:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 30.1.2018

§ 2 Erityisluokkaverkon muutokset lukuvuodelle 2018-2019

§ 3 Jäsenten valinta Ressun lukion johtokuntaan

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 1.2.2018

7 § Taloussihteerin viran täyttäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 1.2.2018

9 § Varhaiskasvatuksen Erasmus+ kontaktiseminaari Tukholmassa 
31.1. - 1.2.2018

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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§ 23
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoi-
tusasiat (asiakirjat löytyvät luottamushenkilöportaalista):

 Kaupunginvaltuusto 17.1.2018 § 8: Kruununhaan yläasteen koulun 
perusparannuksen hankesuunnitelma

 Kaupunginvaltuusto 31.1.2018 § 25: Hankesuunnitelma Myllypuron 
peruskoulun rakennuksen laajentamiseksi ja osittaiseksi peruspa-
rantamiseksi yhtenäiseksi peruskouluksi (Myllypuro, Yläkiventie 4)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
19.12.2017 § 29 tekemän päätöksen ottaminen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan käsiteltäväksi: Ruotsin kielen kielikylvyn valintakri-
teerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

HEL 2017-010771 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen ruotsin 
kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet ovat seuraavat:

 Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelu-
jen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.

 Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asete-
taan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryh-
mään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön 
järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta ar-
vonnalla.

 Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä haki-
joita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tar-
joama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suori-
tetaan valinta arvonnalla.

Kielikylvyn pedagogiset periaatteet ja siten valinnassa tärkeät edelly-
tykset ovat:

 ruotsin kieli on lapselle uusi kieli 
 yksi perheen kotona puhutuista kielistä on suomi 
 huoltajat ovat valmiita sitoutumaan kielikylpypolkuun varhaiskasva-

tuksessa ja perusopetuksessa 

Varhaiskasvatuksessa ei tarkisteta lasten soveltuvuutta kielikylpyyn. 
Kielikylpyyn ei ole subjektiivista oikeutta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Timo Korhonen. Asiantuntija poistui kuule-
misensa jälkeen kokouksesta. 

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan 
periaatteet seuraavaan muotoon:
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* Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen 
tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.

* Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan 
valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely on-
nistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.

* Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä haki-
joita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoa-
ma käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan 
valinta arvonnalla..

Kannattaja: Otso Kivekäs

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan pe-
riaatteet seuraavaan muotoon: * Sisarukset pyritään sijoittamaan sa-
maan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mah-
dollista. * Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn si-
toutumisen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpy-
polkua jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset 
asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryh-
mään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjes-
tely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla. * 
Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita 
on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoama 
käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valin-
ta arvonnalla..

Jaa-äänet: 3
Tarik Ahsanullah, Pia Kopra, Dani Niskanen

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Otso Kivekäs, Vesa Korkku-
la, Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 2
Ted Apter, Pia Pakarinen
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Suoritetussa äänestyksessä Fatim Diarran vastaehdotus voitti esitteli-
jän ehdotuksen äänin 7 – 3. Tyhjää äänesti 1. Poissa 2.

Esittelijä Satu Järvenkallas ja jäsenet Tarik Ansanullah, Dani Niskanen 
ja Pia Kopra jättivät eriävän mielipiteen: Päätös olisi tullut tehdä esitteli-
jän esityksen mukaisesti.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen ruot-
sin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet ovat seuraavat:

 Samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan 
valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään 
voidaan ottaa, suoritetaan valinta arvonnalla. 

 Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen on muita edellytykset täyttäviä 
hakijoita enemmän kuin vapaita paikkoja, suoritetaan valinta arvon-
nalla.

Kielikylvyn pedagogiset periaatteet ja siten valinnassa tärkeät edelly-
tykset ovat:

 ruotsin kieli on lapselle uusi kieli 
 yksi perheen kotona puhutuista kielistä on suomi 
 huoltajat ovat valmiita sitoutumaan kielikylpypolkuun varhaiskasva-

tuksessa ja perusopetuksessa 

Varhaiskasvatuksessa ei tarkisteta lasten soveltuvuutta kielikylpyyn. 
Kielikylpyyn ei ole subjektiivista oikeutta.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on käsitellyt 
ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteereitä Helsingin varhaiskasvatuk-
sessa ja esiopetuksessa 19.12.2017 § 29 ja päättänyt esittelijän ehdo-
tuksesta poiketen seuraavasti:
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Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan periaatteet 
seuraavaan muotoon:

 Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelu-
jen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.

 Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asete-
taan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryh-
mään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön 
järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta ar-
vonnalla.

Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, ja apulaispormestari 
päätti 21.12.2017 § 3 ottaa päätöksen kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan käsiteltäväksi. Sisarusperusteen jatkumista päiväkodista 1. tai 2. 
luokalle ei tässä asiassa voida perustella perheen hoito- ja kuljetusjär-
jestelyillä, kuten lasten käydessä samaa päiväkotia. Katsomme, että si-
sarusperusteen painottaminen silloin, kun toinen lapsista on siirtynyt jo 
kouluun, johtaa perheiden eriarvoiseen kohteluun. Näemme kuitenkin, 
että myös kielikylvyssä sisarusperuste silloin kun lapset ovat samassa 
päiväkodissa, on yksi valinnan kriteeri ja asettaa hakijat etusijalle.

Sosiaalilautakunta on 22.4.2008 päättänyt lasten päivähoitoon sijoitta-
misesta. Kielikylpyyn ei ole subjektiivista oikeutta. Kielikylvyn valintakri-
teereitä ei ole aiemmin erikseen päätetty lautakunnassa. 

Lasten varhaiskasvatukseen sijoittamisesta tehdyn päätöksen perus-
teella on laadittu ohjeet sijoittamisen käytäntöihin. Päätöksentekijöiden 
ohjeessa mainitaan sisarusperusteesta, että sisarukset pyritään sijoitta-
maan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen 
on perusteltua ja mahdollista. Esiopetukseen, erityisryhmään tai kieli-
kylpyyn sijoitettavan lapsen muita sisaruksia ei aina voida sijoittaa sa-
maan yksikköön. 

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kotimaisen 
kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Helsin-
gin suomenkielisissä päiväkodeissa opetuskielenä eli kielikylpykielenä 
on ruotsi. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka kielitai-
to ruotsinkielessä. Kielikylpyä järjestetään Helsingissä kahdeksassa 
kunnallisessa päiväkodissa, yhdessä ostopalvelupäiväkodissa ja yh-
dessä yksityisessä päiväkodissa yhteensä noin 360 lapselle.

Tavoitteena on, että päiväkodin jälkeen kielikylpyryhmä siirtyy perus-
kouluun, jossa kielikylpy jatkuu. Jokaisella päiväkodilla on sovittu koulu, 
jonka kanssa kielikylvyn jatkuvuus ja lapsien määrä katsotaan yhteen. 
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Kielikylpyyn voidaan sijoittaa ikäluokkaa kohden kielikylpyluokan ope-
tusryhmän mukainen määrä lapsia (noin 25 lasta).

Varhainen täydellinen kielikylpy alkaa aikaisintaan sinä vuonna, kun 
lapsi täyttää neljä vuotta. Kielikylpyopetuksen aloittavilta ei edellytetä 
ruotsin kielen osaamista vaan he voivat käyttää omaa äidinkieltään, 
kunnes heillä on riittävä valmius käyttää ruotsin kieltä. 

Tässä esityksessä mainitut kielikylpyyn valinnan periaatteet ja edelly-
tykset on esitelty huoltajille kielikylpypäiväkotien järjestämissä tilaisuuk-
sissa. Yleinen palaute tilaisuuksista oli, että esitetyt edellytykset vaikut-
tavat selkeiltä ja ne voidaan hyväksyä. Kielikylpytoiminnassa jo muka-
na olevien lasten huoltajat ovat esittäneet toiveen, että sisarussuhde 
asetettaisiin etusijalle myös silloin, kun perheen vanhempi lapsi on jo 
siirtynyt kouluun. Tämän katsotaan kuitenkin rajoittavan muiden perhei-
den lasten mahdollisuutta sijoittua kielikylpyyn. 

Huoltajille tiedotetaan kielikylvyn valinnan periaatteista varhaiskasva-
tuksen ja esiopetuksen verkkosivuilla, kielikylpytoiminnan esitteessä 
sekä hakuprosessin yhteydessä.

Kielikylpyyn haetaan vuosittain 31.3. mennessä, ja päätökset tehdään 
huhtikuun loppuun mennessä.

Lapsivaikutusten arviointi

Päätöksellä varmistetaan yhdenmukaiset toimintakäytännöt kielikylpy-
paikan myöntämiseen. Lisäksi päätös edistää hakijoiden yhdenvertai-
suutta ja lasten oikeutta saada varhaista kielen opetusta. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 7

HEL 2017-010771 T 05 01 00

Päätös
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

23.01.2018 Pöydälle

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Apulaispormestari 21.12.2017 § 3

HEL 2017-010771 T 05 01 00

Päätös

Apulaispormestari päätti ottaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsi-
teltäväksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
19.12.2017 § 29 tekemän päätöksen, koskien ruotsin kielen kielikylvyn 
valintakriteereitä Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on käsitellyt 
ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteereitä Helsingin varhaiskasvatuk-
sessa ja esiopetuksessa 19.12.2017 ja päättänyt esittelijän ehdotuk-
sesta poiketen seuraavasti: 

Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan periaatteet 
seuraavaan muotoon:

* Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen 
tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.

* Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan 
valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely on-
nistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.
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* Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä haki-
joita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoa-
ma käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan 
valinta arvonnalla.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen: esittelijä katsoo, että päätös olisi tullut 
tehdä esityksen mukaisesti. Esitys eroaa päätöksestä toisen kriteerin 
osalta siten, että kielikylpypolulla 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisa-
ruksia ei aseteta valinnassa etusijalle.

Sisaruusperusteen jatkumista ala-asteelle ei tässä asiassa voi perustel-
la perheen hoito- ja kuljetusjärjestelyillä, kuten lasten käydessä päivä-
kotia. Pelkästään sisaruus ensisijaisen valinnan perusteena, ei ole per-
heiden yhdenvertaisen kohtelun mukaista.

Apulaispormestari katsoo, että asia on hyvä saattaa lautakunnan käsi-
teltäväksi, jotta kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton 19.12.2017 § 29 tekemän päätöksen lainmukaisuus voidaan arvioi-
da.

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 19.12.2017 § 29

HEL 2017-010771 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
varhaiskasvatuksen ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet ovat 
seuraavat:

 Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelu-
jen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.

 Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asete-
taan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryh-
mään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön 
järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta ar-
vonnalla. 

 Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä haki-
joita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tar-
joama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suori-
tetaan valinta arvonnalla.
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Kielikylvyn pedagogiset periaatteet ja siten valinnassa tärkeät edelly-
tykset ovat:

 ruotsin kieli on lapselle uusi kieli 
 yksi perheen kotona puhutuista kielistä on suomi 
 huoltajat ovat valmiita sitoutumaan kielikylpypolkuun varhaiskasva-

tuksessa ja perusopetuksessa 

Varhaiskasvatuksessa ei tarkisteta lasten soveltuvuutta kielikylpyyn. 
Kielikylpyyn ei ole subjektiivista oikeutta.

Käsittely

19.12.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Antti Möller: Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan 
periaatteet seuraavaan muotoon:

* Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen 
tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.
* Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan 
valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely on-
nistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.
* Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä haki-
joita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoa-
ma käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan 
valinta arvonnalla.

Kannattaja: Johanna Nuorteva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohta 1 eli ruotsin kielen kielikylvyn valinnan pe-
riaatteet seuraavaan muotoon: * Sisarukset pyritään sijoittamaan sa-
maan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mah-
dollista.
* Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asetetaan 
valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voi-
daan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön järjestely on-
nistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta arvonnalla.
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* Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä haki-
joita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tarjoa-
ma käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan 
valinta arvonnalla.

Jaa-äänet: 1
Mirita Saxberg

Ei-äänet: 8
Emma Kari, Eevi Kirjasniemi, Petra Malin, Antti Möller, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Ville-Veikko Rantamaula

Suoritetussa äänestyksessä Antti Möllerin vastaehdotus voitti esittelijän 
ehdotuksen äänin 8–1.

Esittelijä Satu Järvenkallas jätti eriävän mielipiteen: Esittelijä katsoo, et-
tä päätös olisi tullut tehdä esityksen mukaisesti.

28.11.2017 Poistettiin

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 25
Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan lakkauttaminen

HEL 2018-001519 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa varhaiskasvatus ja 
esiopetusalueella 1 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan toimin-
nan osoitteessa Koulutanhua 2 ,00840 Helsinki, 1.8.2018 lukien.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 56407

ritva.lavinto(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1§)

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppula sijaitsee Laajasalon keskustassa, osoit-
teessa Koulutanhua 2. Samassa kiinteistössä toimii tällä hetkellä ryh-
mäperhepäiväkodin lisäksi Laajasalon kirjasto ja nuorisotalo. Rakennus 
tullaan purkamaan uuden rakentamisen alta. Laajasalon keskustaa on 
kehitetty ja kehitetään edelleen, parhaillaan rakennetaan uutta ostos-
keskusta, joka valmistuu marraskuussa 2018. 

Kirjasto ja nuorisotalo toimivat jatkossa Laajasalon uuden ostoskeskuk-
sen tiloissa, joihin toiminta on siirtymässä vuoden 2018 lopulla. Ryhmä-
perhepäiväkoti Nuppulalle ei ole haettu uusia ryhmäperhepäivähoidon 
tiloja, koska Laajasaloon rakentuu tämän vuoden aikana runsaasti tiloja 
varhaiskasvatuksen käyttöön. Päiväkoti Yliskylän uudisrakennus val-
mistuu keväällä 2018, jolloin saadaan uusia hoitopaikkoja 130. Päivä-
koti Borgströminmäki, 142 tilapaikkaa, valmistuu vuodenvaihteessa 
2018/2019. Näiden hankkeiden lisäksi meneillään on päiväkoti Tahvon-
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lahden ja Tahvonlahden ala-asteen laajennus ja perusparannushank-
keen suunnittelu, jossa päiväkodin tilapaikat lisääntyvät ja käynnisty-
mässä on päiväkoti Hopealaakson suunnittelu. Molempien arvioidaan 
valmistuvan vuonna 2021.

Varhaiskasvatusalueella on seitsemän ryhmäperhepäiväkotia. Palvelu-
verkkotarkastelun yhteydessä on päädytty esittämään ryhmäperhepäi-
väkoti Nuppulan toiminnan lakkauttamista ja tiloista luopumista 
1.8.2018 lukien. Koska nykyisen kiinteistön tarkkaa purkuaikataulua ei 
ole tiedossa, toiminnan muutos toimintakauden alussa mahdollistaa 
perheiden toiveiden huomioon ottamisen varhaiskasvatuspaikkojen jär-
jestelyissä. 

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan lapset on mahdollista sijoittaa nykyis-
ten tilojen läheisyydessä olevaan päiväkoti Ilomäkeen. Perheiden toi-
veiden mukaisesti sijoituspaikka voi olla myös alueen muu päiväkoti tai 
perhepäivähoito.

Ryhmäperhepäiväkoti Nuppulan tilat ovat laajuudeltaan 73 m².  Vuokra-
kustannukset ovat vuositasolla noin 7 300 euroa. Hoidossa olevia lap-
sia on kahdeksan ja hoitajia kaksi.  

Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoi-
don esimiehen kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toimin-
nan lakkauttamista on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti 
henkilöstön kanssa ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan huo-
mioon. Lasten vanhemmille on kerrottu suunnitelmasta elokuussa 2017 
ja tammikuussa 2018. Lakkauttamissuunnitelmasta on keskusteltu 
myös kaupunkiympäristö toimialan kanssa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ritva Lavinto, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 56407

ritva.lavinto(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

kaupunkiympäristö toimiala
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§ 26
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttami-
seksi

HEL 2018-001078 T 00 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosääntöä muutetaan si-
ten, että hallintosäännön kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 
erityistä toimivaltaa koskevaan 15 luvun 4 §:n 2 momenttiin otetaan uu-
si 7 -kohta, joka kuuluu seuraavasti:

7 päättää perusopetuksen pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös eri-
tyistä tukea saava oppilas. Oppilaalle on tehtävä hallintopäätös sekä pi-
dennetyn oppivelvollisuuden piiriin ottamisesta perusopetuslain 25 §:n 
2 momentin perusteella että erityisen tuen antamisesta perusopetuslain 
17 §:n 4 momentin perusteella.

Tällä hetkellä pidennetystä oppivelvollisuudesta päättää kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan toimintasäännön perusteella perusopetusjohta-
jan määräämä viranhaltija. Toimintasäännön muutos siten, että toimin-
tasäännössä myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukoko-
naisuudessa oleva viranhaltija päättäisi pidennetystä oppivelvollisuu-
desta ei vastaa hallintosääntöä, koska perusopetus ei kuulu varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuteen. 
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Hallinnollisesti on tarkoituksenmukaista, että hallintosääntöä muutetaan 
niin, että toimialajohtaja voi delegoida toimivallan varhaiskasvatuksen 
aluepäällikön päätettäväksi. Kiertävä erityislastentarhanopettaja valmis-
telee päätöksen lapsen pidennetystä oppivelvollisuudesta, silloin kun 
se koskee lapsen esiopetusta  sekä päätöksen lapsen esiopetuksen 
erityisestä tuesta. 

Esityksessä on lähdetty siitä, että sekä varhaiskasvatus ja esiopetus et-
tä perusopetus voivat päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta. Tie-
tyissä tilanteissa myös perusopetuksessa on oltava toimivalta. Poikkea-
van koulunkäynnin aloitus (aikaistaminen ja myöhentäminen) valmistel-
taisiin ja päätettäisiin edelleen perusopetuksessa, vaikka pidennetyn 
oppivelvollisuuden päätös sisältäisi myös perusopetuksen vuotta sää-
dettyä myöhemmin aloittamisen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatus ja koulutus
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§ 27
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma 2016–2019, 
arviointi toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017

HEL 2017-012987 T 12 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kau-
pungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 arvioinnin toimen-
piteiden toteutumisesta vuosina 2016–2017 (liitteet 1 ja 2) sekä esitti 
sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. 

Käsittely

Vastaehdotus: Vesa Korkkula 
Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava:

"Lautakunta korostaa, että jatkossa opettajien toiveet laite- ja muiden 
hankintojen suhteen otetaan nykyistä voimakkaammin huomioon. Toi-
miala voisi esimerkiksi kerran vuodessa kysyy kouluilta, mihin tarvitaan 
tukea, mitkä asiat kuormittavat kouluja turhaan ja mitä (esim. tietojär-
jestelmiä) pitäisi mitenkin kehittää." 

Perustelut:
Liitteestä 1 eli Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 
arviointiraportista vuosilta 2016-2017 voi lukea, että opettajat kaipasivat 
mm. enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa laitehankintoihin.
Esim. pöytäkoneita on toivottu, mutta niitä ei ilmeisesti nyt olla saamas-
sa. Pöytäkoneet ja niiden kannettavia suuremmat näytöt ovat hyviä työ-
ergonomian kannalta. Esimerkiksi Työterveyslaitos lähtee toimisto- ja 
tietotyöohjeistuksessaan liikkeelle nimenomaan pöytäkoneesta esimer-
killisenä tietokonetyön ergonomiana. https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-lii-
kuntaelinten-terveys/ergonomia/toimisto-ja-tietotyo/
Lisäksi Kasko saadaan kokonaisuutena toimimaan nykyistä paremmin, 
jos koulujen toiveet ja näkemykset asioista tulevat nykyistä paremmin 
julki.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus, Korkkula Vesa 
Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava: "Lautakunta korostaa, 
että jatkossa opettajien toiveet laite- ja muiden hankintojen suhteen 
otetaan nykyistä voimakkaammin huomioon. Toimiala voisi esimerkiksi 
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kerran vuodessa kysyy kouluilta, mihin tarvitaan tukea, mitkä asiat 
kuormittavat kouluja turhaan ja mitä (esim. tietojärjestelmiä) pitäisi mi-
tenkin kehittää."  
Perustelut:
Liitteestä 1 eli Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman 
arviointiraportista vuosilta 2016-2017 voi lukea, että opettajat kaipasivat 
mm. enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa laitehankintoihin.
Esim. pöytäkoneita on toivottu, mutta niitä ei ilmeisesti nyt olla saamas-
sa. Pöytäkoneet ja niiden kannettavia suuremmat näytöt ovat hyviä työ-
ergonomian kannalta. Esimerkiksi Työterveyslaitos lähtee toimisto- ja 
tietotyöohjeistuksessaan liikkeelle nimenomaan pöytäkoneesta esimer-
killisenä tietokonetyön ergonomiana. https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-lii-
kuntaelinten-terveys/ergonomia/toimisto-ja-tietotyo/ Lisäksi Kasko saa-
daan kokonaisuutena toimimaan nykyistä paremmin, jos koulujen toi-
veet ja näkemykset asioista tulevat nykyistä paremmin julki.

Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 4
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 8–4. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 0405682017

mari.suoja(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio_arviointiraport-
ti_2016_17.pdf

2 Digitalisaatiolaskelmat 2016 2019 .pdf
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3 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-
2019.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta esitti 31.3.2016 § 51 kaupunginhallituksen hyväksyt-
täväksi Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 
2016–2019 (liite 3) ja siihen liittyvät määrärahatarpeet, ja että kaupun-
ginhallitus seuraisi ohjelman tavoitteiden toteutumista vuosittain. Lisäk-
si opetuslautakunta päätti, että digitalisaatio-ohjelman mittarit tarkiste-
taan ja tuodaan erikseen opetuslautakuntaan.

Kaupunginhallitus päätti 30.5.2016, § 549 merkitä tiedoksi opetuksen 
digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016–2019. Kaupunginvaltuusto päätti 
15.6.2016 §, 177 ohjelman käynnistämiseksi 4 miljoonan lisämäärära-
hasta vuodelle 2016. Opetusviraston vuoden 2017 tulosbudjetissa on 
varattu 9,9 miljoonaa digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseen. 

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja, -prosesseja, tiedonhallintaa ja 
vuorovaikutusta. Olennaista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan 
oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla rikastuttamaan 
oppimista. Ohjelman lähtökohtina ovat oppimisen laajeneminen luokka-
huoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin, oppijan 
osallistuminen ja osallisuus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden taitojen op-
piminen. 

Helsingin opetuksen digitalisaatio-ohjelma on jäsennetty viiteen toimen-
pidekokonaisuuteen, joiden toteutumista arvioidaan liitteenä olevassa 
raportissa. Arvioinnin keskeiset tulokset toimenpidekokonaisuuksittain 
ovat seuraavat.

1. Osaamisen, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen

Digitalisaatio-ohjelman alkuvaiheessa on keskitytty erityisesti vahvista-
maan muutosjohtamisen ja verkostojohtamisen taitoja sekä sitoutumis-
ta systeemiseen muutokseen organisaation kaikilla tasoilla. Opetus-
henkilöstön ja rehtorien digitaalisen osaamisen kehittämisen tarpeita on 
määritelty itsearviointien sekä digi.hel.fi –taitotasojen perusteella. Näi-
den pohjalta on toteutettu täydennyskoulutusta, tuotettu verkkomateri-
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aalia ja luotu tutor-opettajaverkosto vahvistamaan erityisesti tietotekno-
logian opetuskäytön perus- ja syventävää osaamista.

2. Innovatiiviset kokeilut

Innovatiivisten kokeilujen ydinajatuksena on mahdollistaa ja innostaa 
kaikki koulut kehittämään omaa digitaalista toimintakulttuuriaan sekä 
innovoimaan tulevaisuuden koulun rakenteita ja pedagogisia ratkaisuja. 
Lukuvuonna 2016–17 käynnistyi uuden pedagogiikan ja digitalisaation 
innovatiiviset kokeilut yhteensä reilussa 60 koulussa ja oppilaitoksessa. 
Kokeilukoulujen toimintaa on ohjattu ja kehittämistyötä tuettu kokeilu-
kouluille järjestetyissä seminaareissa ja teemakohtaisissa koulutuksis-
sa. Joissakin kouluissa on jo nyt syntynyt uudenlaisia toimintamalleja ja 
työskentelyä, toisissa kouluissa ollaan vielä kehittämistyön alussa. 

3. Oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit

Koulujen fyysisiä oppimisympäristöjä on kehitetty siten, että ne ovat 
avoimia, monipuolisia, joustavia ja mahdollistavat erilaisia työskentely-
tapoja sekä vahvistavat yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Tämä on 
otettu huomioon myös uusien rakennuskohteiden ja perusparannusten 
suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan. Oppimisym-
päristöä on laajennettu koskemaan koko kaupunkia ja jokaisessa kou-
lussa ja oppilaitoksessa on uusia, joustavia oppimisen tiloja. Uuden op-
pimisen ja oppimisympäristön älykoulu- konseptin luominen on käyn-
nistynyt.

4. Opetusta ja oppimista tukevan digitaalisen järjestelmän kehitys

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistettiin vuoden 2017 lo-
pussa kokonaisarkkitehtuurityö toimialan johdon kanssa. Työ käynnis-
tettiin määrittelemällä, mitä toimintoja varhaiskasvatus, perusopetus, lu-
kio-opetus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö tarvitsevat palve-
lunsa toteuttamista varten. Seuraavaksi laadittiin visio palveluiden 
asiakkaiden näkökulmasta oppimisen ja kasvamisen tueksi tarvittavista 
tulevaisuuden digipalveluista. Näiden menetelmien avulla voidaan tuo-
da asiakastarpeita tietojärjestelmäkehitykseen ja priorisoida tarpeiden 
toteuttamista. Lisäksi on kehitetty yhdessä koulujen kanssa henkilökoh-
taista porfolio-työkalua digitaalisen oppimisympäristön tuottamiseksi.

5. Tietotyövälineet opettajille ja oppijoille.

Oppilaskoneiksi on hankittu kannettavia tietokoneita vuosien 2016 ja 
2017 aikana yhteensä 15743 kpl. Lisäksi kaikille opettajille on hankittu 
kannettavat tietokoneet. Koulujen ja oppilaitosten langatonta verkkoa 
on kehitetty, mutta tämä vaatii edelleen toimenpiteitä v. 2018 aikana. 
ICT-hankintaprosessia on uudistettu ja ICT-laitteiden ja niiden elinkaa-
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ren hallintaan on rakennettu sähköinen ICT-laiterekisteri, joka otetaan 
vaiheittain käyttöön v. 2018 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhdistetään entisten virastojen 
digitalisaatio-ohjelma tai -hanke toimialan digitalisaatio-ohjelmaksi 
vuonna 2018. Toimialan digitalisaatio-ohjelmassa toimenpidekokonai-
suudet laajenevat kattamaan koko kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Koulutusasteiden 
erilaiset pedagogiset tarpeet huomioidaan ohjelmassa. Toimenpideko-
konaisuudet tarkennetaan asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 0405682017

mari.suoja(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio_arviointiraport-
ti_2016_17.pdf

2 Digitalisaatiolaskelmat 2016 2019 .pdf
3 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-

2019.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 28
Peruskoulujen painetut oppikirjat, sähköinen oppimateriaali sekä 
muu oheismateriaalihankinta lv. 2018-2019

HEL 2017-013339 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että suomen- ja ruotsinkieliset 
peruskoulujen oppikirjat, sähköiset materiaalit sekä muut oheismateri-
aalit hankintaan BTJ Finland Oy:ltä lukuvuodeksi 2018 - 2019. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti toimialajohtajan alle-
kirjoittamaan hankintasopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 8 milj. euroa, alv. 0% mukaan lukien 
mahdollinen optio.

Hankintasopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella aikai-
sintaan 14 päivän kuluttua päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksian-
nosta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnittelupalvelujen hankinta kilpailutti tarjouspyynnöllä 
146223/27.12.2017 peruskoulujen painetut oppikirjat, sähköiset materi-
aalit sekä muut oheismateriaalit lukuvuodeksi 2018-2019. Hankinnasta 
julkaistiin ilmoitus HILMA:ssa 29.12.2017 ja Cloudian Tarjouspalve-
lu.fi:ssä.

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio.

Määräaikaan 29.1.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) 
tarjoajaa:

 BTJ Finland Oy
 Kirjavälitys Oy

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien 
kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Molemmat tarjoajat 
täyttivät tarjoajille esitetyt vaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyyn-
nön mukaisia.

Vertailuperusteena oli liitteen 2 mukaan kotimaiset P-kirjat ja niihin liit-
tyvien av-aineistojen perus- ja täydennystilausten (A+B) ja sähköisten 
materiaalien (C+D) nettohinnat. Nettohinta = arvioitu hankinta € - an-
nettu alennus. Arvioitu hankinnan arvo perustuu vuoden 2017 ostoihin.  
Alennukset tuli antaa kustantajan suositushinnasta.

Tarjoukset vertailtiin hintaliitteen 2 mukaisesti:

 BTJ Finland Oy - 3 742 490 € 
 Kirjavälitys Oy -  3 765 286 € 

Hankinnan kokonaisarvo on 8 milj. euroa, alv. 0% sisältäen yhden (1) 
vuoden option.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita vä-
himmäisvaatimuksena.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

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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§ 29
Esitys kaupunginhallituksen käytössä olevan määrärahan kohden-
tamisesta

HEL 2018-000892 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginhallituksen käytössä olevia määrärahoja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen kohdenne-
taan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle yhteensä 2 miljoonaa eu-
roa seuraavasti:

1.  Kaupunkistrategian hanke nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemi-
seen, 1,0 miljoonaa euroa.

2. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen se-
kä erityisopetuksen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutukses-
sa, 1,0 miljoonaa euroa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluista muutettiin 
määrärahaa käytetään seuraaviin menoeriin -kohta kuulumaan seuraa-
vasti:
- yksittäisten kokeilujen ja pilottien rahoitus: Me-talon ja Me-koulun ke-
hittäminen ja laajentaminen 500 000 euroa
- kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen erityisesti vieraskielisten las-
ten ja nuorten perheiden kanssa 350 000 euroa
- projektipäällikön ja projektikoordinaattorin palkkauskulut 130 000 eu-
roa
- osallistavat työpajat teemoittain, toimijoina henkilöstö, kumppanit ja 
kaupunkilaiset sekä palvelumuotoilun hyödyntäminen 20 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esi-
tyksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käy-
tettävissä olevan 5 milj. euron määrärahan käyttökohteista.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallituksen käytössä olevia määrärahoja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen koh-
dennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle yhteensä 2 miljoo-
naa euroa seuraavasti:

1.  Kaupunkistrategian hanke nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemi-
seen, 1,0 miljoonaa euroa.

2. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen se-
kä erityisopetuksen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutukses-
sa, 1,0 miljoonaa euroa.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä poliittisten ryh-
mien neuvottelutulokseen sisältyi seuraava kirjaus: ”Vuonna 2018 käyt-
tämättä jääneet Khn käyttövarat (5 milj. euroa) kohdistetaan kaupun-
kistrategiassa mainittuihin keskeisiin kohteisiin: nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Jaetaan 
toimialojen esitysten pohjalta (sote noin 2 miljoonaa euroa, kasko noin 
2 miljoonaa euroa ja kuva noin 1 miljoonaa euroa).”

Esitykset on pyydetty toimialalautakunnilta 13.2.2018 mennessä.

Toimiala on kartoittanut määrärahatarpeita kaupunginhallituksessa lin-
jattuihin käyttötarkoituksiin. Priorisoidut kohteet perusteluineen ovat 
seuraavat:

1.  Kaupunkistrategian hanke nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen (1,0 miljoonaa eu-
roa)

Määräraha kohdennetaan kaupunkistrategiahankkeeseen systeemisten 
ratkaisujen löytämiseksi nuorten syrjäytymishaasteeseen. Hanke pu-
reutuu erityisesti ylisukupolviseen syrjäytymiseen sekä vieraskielisten 
nuorten selkeästi muita suurempaan suhteelliseen osuuteen koulutuk-
sen ja työn ulkopuolella olevista nuorista. Painopiste on ennaltaehkäi-
sevässä toiminnassa. 
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Syrjäytymishaasteeseen tartutaan yhdessä vahvan kumppanuusver-
koston kanssa osallistaen kaupunkilaiset, opiskelijat, lapset ja huoltajat 
mukaan ratkaisujen löytämiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
on sopinut kumppanuudesta Me-säätiön kanssa. Me-säätiöllä on osaa-
mista ja näyttöä syrjäytymistematiikan, syrjäytymisen ehkäisemisen toi-
mintamallien sekä teeman vaikuttavuusindikoinnin osalta. Yhdessä te-
keminen Me-säätiön kanssa mahdollistaa sujuvan pilotoinnin sekä toi-
mintamallien ketterän skaalaamisen.

Määrärahaa käytetään seuraaviin menoeriin:

 projektipäällikön ja projektikoordinaattorin palkkauskulut
 osaamisen kehittäminen

o henkilöstön osaamisen lisääminen, mindset 
o osallistavat työpajat teemoittain, toimijoina henkilöstö, 

kumppanit ja kaupunkilaiset 
o palvelumuotoilun hyödyntäminen

 vaikuttavuusindikaattorien mallintaminen ja testaaminen
 yksittäisten kokeilujen ja pilottien rahoitus (tarkentuvat hankesuunni-

telman  ja vaikuttavuusindikaattoreiden valmistuttua)
 kansainvälinen benchmarking ja verkostoyhteistyö
 digitaalinen työskentelyalusta, jolla osallistetaan  eri toimijoita ja 

kaupunkilaisia
 viestintä ja mahdolliset markkinointikampanjat

2. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen sekä erityisopetuksen ke-
hittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa (1,0 miljoonaa euroa):

Kokonaisuus muodostuu viidestä alakohdasta seuraavasti:

2.1. Opetus- ja kasvatustyössä noudatetaan inkluusion periaatetta. Toi-
minta on esteetöntä ja mahdollistaa kaikkien oppilaiden hyvän kasvun 
ja oppimisen.

a. Varhaiskasvatuksessa kehitetään moniammatillisia toimintarakentei-
ta ja vahvistetaan henkilöstön osaamista alueilla, jossa lapsen näkö-
kannalta on riskejä/haasteita inklusiivisen periaatteen toteutumisessa 
(esteettömyys ja tasa-arvoiset edellytykset hyvään kasvuun sekä oppi-
miseen), mm. heikko sosioekonominen tausta, alhainen osallistumisas-
te varhaiskasvatukseen, suomen kielen taito.

b. Perusopetuksessa kehitetään inklusiivisen koulun toimintarakenteita 
siten, että mahdollisimman moni oppilas opiskelee lähikoulussaan ja 
saa siellä tarvitsemansa tuen. Kehittämiseen valitaan mukaan pilotti-
kouluja, jotka ottavat omaan lähikouluun kaikki alueella asuvat oppilaat 
tuen tarpeesta riippumatta. Koulut kehittävät joustavia, esteettömiä ja 
monimuotoisia toimintatapoja oppilaan tukemiseksi omassa lähikoulus-
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sa. Pilottikoulut saavat koulutusta ja aikaa kehittämisseminaareihin 
oman toiminnan kehittämiseen. Pilottikoulujen tehtävänä on tuottaa 
mallinnuksia inklusiivisen koulun toimintatavoiksi. Kehitettävät toiminta-
mallit tulee olla siirrettävissä toisiin kouluihin. 

c. Inklusiivisen perusopetuksen kannalta keskeistä on nivel esiopetuk-
sesta perusopetukseen, siellä se miten tukea tarvitsevia lapsia ohja-
taan lähipalvelun piiriin. Kehitetään rakenteita ja toimintatapoja, jotka 
vahvistavat inklusiivisen koulun toteutumista esi- ja perusopetuksen ni-
velvaiheessa.

2.2 Erityisopetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa siten, 
että se vastaa ammatillisen koulutuksen reformin tuomia uusia toimin-
tatapoja ja rakenteita. Opiskeluhuoltopalvelujen laajeneminen aikuisille 
perustutkintoa suorittaville ja oppisopimusopiskelijoille edellyttää myös 
tukimuotojen kokonaisvaltaista uudistamista.

a. Laaditaan suunnitelma erityisopetuksen toteuttamisesta ammatilli-
sessa koulutuksessa, jossa kuvataan malli tukimuotojen toteuttamises-
ta. Malli sisältää kuvauksen erityisopetuksen ja tukitoimien järjestämi-
sestä siirtymävaiheessa ammatillisiin opintoihin, henkilökohtaisten 
suunnitelmien tekemisessä ja koko opintojen ajalla niin oppilaitoksessa 
kuin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. 

b. Uudistetaan ammatillisen koulutuksen tukimuodot.

2.3. Uudistuvaan lukiolakiin tulee velvoite järjestää opiskelijalle erityiso-
petusta ja muuta oppimisen tukea hänen yksilöllisten tarpeidensa mu-
kaisesti. Erityisopetuksen järjestämisen ja sisällön kehittäminen vastaa-
maan opiskelijoiden tarpeisiin, edellyttää kouluttautumista ja suunnitte-
lua yhdessä erityisopetuksen asiantuntijoiden, opiskelijoiden, opetus-
henkilöstön ja perusopetuksen asiantuntijoiden kanssa.

2.4 Luodaan alueellinen työpari/ tiimimalli, jolla vahvistetaan alueelli-
sesti henkilöstön osaamista syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toteutetaan 
neuropsykiatrinen valmennuskoulutusta varhaiskasvatuksessa erityis-
lastentarhanopettajille ja perusopetuksessa laaja-alaisille erityisopetta-
jille.

2.5 Vahvistetaan henkilöstön osaamista syrjintään/rasismiin puuttumi-
sessa. Toteutetaan mm. Minun silmin – sinun silmin ohjelmaa.

Kohtien 2.1-2.3 kustannusarvio on 480 000 euroa, kohdan 2.4. noin 
420 000 euroa ja kohdan 2.5. noin 100 000 euroa, eli yhteensä noin 1,0 
miljoonaa euroa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen käy-
tettävissä olevan 5 milj. euron määrärahan käyttökohteista.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 30
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
lukiolain uudistamisesta ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä an-
netun lain muuttamisesta

HEL 2018-000916 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Keskeisten muutosten tarkastelu ja kannanotot

Lukiokoulutuksen rakenne

10 § Oppimäärien tavoitteelliset suorittamisajat, mitoitus ja laajuus

Lakiesityksen mukaan lukiokoulutus muodostaisi oppimäärän, jonka ta-
voitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Lukiokoulutusta järjestet-
täisiin edelleen erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. 
Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen perusteena käy-
tettäisiin opintopisteitä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimää-
rän laajuus olisi 150 opintopistettä ja aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuk-
sen oppimäärän laajuus 90 opintopistettä. Yksi nykyinen kurssi vastaisi 
kahta opintopistettä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että opintopisteiden käyttämi-
nen lukio-opintojen mitoitusperusteena on kannatettavaa, koska se 
edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välisen yhteis-
työn toteuttamista ja korkeakouluopintojen hyväksi lukemista lukiokou-
lutuksen oppimäärään. Huolena on kuitenkin se, että opintopisteisiin 
siirtyminen on pelkkä tekninen toimenpide.

11 § Oppimäärän sisältö

Lakiesityksen lähtökohtana on, että laajan yleissivistyksen edellyttämää 
vahvaa tietopohjaa ei ole mahdollista saavuttaa, jos opinnot ovat sisäl-
löltään liian kapea-alaisia. Siksi lukiokoulutuksen oppimäärä sisältäisi 
edelleen laajasti eri oppiaineryhmien kaikille opiskelijoille pakollisia 
opintoja (18 oppiainetta). Oppimäärä sisältäisi äidinkielen ja kirjallisuu-
den, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opintoja, matemaattis-
luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, mu-
kaan lukien uskonto tai elämänkatsomustieto, taito- ja taideaineiden 
opintoja sekä opinto-ohjausta. Terveystietoa ei ole enää yksittäisenä 
oppiaineena mainittu laissa, mutta terveystieto voisi edelleen sisältyä 
säännöksessä tarkoitettuihin humanistis-yhteiskunnallisiin opintoihin. 
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Taito- ja taideaineiden opinnot olisivat jatkossakin vapaaehtoisia niille 
opiskelijoille, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun op-
pimäärän mukaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa lakiesityksen mukaisia laa-
ja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. Laaja-alaiseen 
osaamiseen kuuluvat esimerkiksi oppiainerajat ylittävien ilmiöiden ja 
kokonaisuuksien hallinta ja ymmärtäminen, oppimaan oppimisen ja 
ajattelun taidot, kriittinen ajattelu, tiedonhankintataidot, tietotekniset tai-
dot, kansainvälisyystaidot, työelämä- ja yrittäjyystaidot sekä yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaidot. Temaattisissa opinnoissa voitaisiin hyödyntää 
joustavasti ja monipuolisesti esimerkiksi useisiin oppiaineisiin liittyviä si-
sältöjä ja ajankohtaisia ilmiöitä, yhteistyötä alueen työnantajien ja jär-
jestöjen kanssa sekä projekti- ja ryhmämuotoisia työskentelytapoja. 

Oppiainerajat ylittävät opinnot ovat kannatettavia ja ne kehittävät laaja-
alaisen osaamisen taitoja. Nämä ovat keskeisiä jatko-opinnoissa ja an-
tavat hyvät valmiudet myöhemmin työelämään. Haasteeksi voi muo-
dostua oppiainerajat ylittävien opintojen arviointi, koska se perustuu la-
kiluonnoksen mukaan edelleen yksittäisen oppiaineen arviointikriteerei-
hin, ei laaja-alaiseen osaamiseen.

Jatko-opintoihin siirtyminen ja opinto-ohjaus

25 § Oikeus saada opetusta ja opintojen ohjausta

Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia täsmällisemmin opiskeli-
jan oikeudesta saada opintojen ohjausta. Opintojen ohjaus tukee opis-
kelijaa opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä 
koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaus on 
lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämi-
sestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavalla opiskelijalla olisi oikeus 
saada säännöllisesti oppiainemuotoisen opinto-ohjauksen lisäksi opis-
kelijan tarpeiden mukaista henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-
opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että opinto-ohjaajapalveluiden 
tarve ja toteuttamistavat vaihtelevat koulutuksen järjestäjittäin ja lukioit-
tain. Tästä syystä kaavamaisen suhdelukusääntelyn sijaan (X opiskeli-
jaa / opinto-ohjaaja) on perustellumpaa asettaa ohjaukselle sisällöllisiä 
vaatimuksia. On kannatettavaa, että opiskelijan oikeutta saada opinto-
jen ohjausta ehdotetaan vahvistettavaksi säätämällä ohjauksen sään-
nöllisyydestä sekä opiskelijan oikeudesta saada ohjausta henkilökoh-
taisen opintosuunnitelmansa laatimiseen ja päivittämiseen.
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Jotta lukiot voivat taata opiskelijan oikeuden saada henkilökohtaista oh-
jausta säännöllisesti, edellyttää se lisäresursseja opinto-ohjaukseen. Li-
säksi aineenopettajien ohjausosaamista tulisi laajentaa ja järjestää sii-
hen liittyvää koulutusta. Tämä tukisi koko koulu ohjaa -periaatetta.

Opiskelijalla olisi oikeus saada ohjausta muihin opintoihin hakeutumi-
sessa, jos opiskelijan opiskeluoikeus on päättymässä tai opiskelija on 
ilmoittanut eroamisestaan. Säännös olisi uusi ja tarpeen lukio-opintojen 
keskeyttävien opiskelijoiden ohjaamiseksi muihin opintoihin ja mahdolli-
sen syrjäytymisvaaran minimoimiseksi. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä lukiokoulutuksen opinto-ohjaajilla 
ei ole niin sanottua seuraamistehtävää eli velvollisuutta seurata lukio-
koulutuksen oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden henkilöi-
den myöhempää sijoittumista jatko-opintoihin. 

Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saa-
nut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, olisi oi-
keus saada jatko-opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää 
ohjausta. Ohjausta olisi oikeus saada oppimäärän suorittamisvuotta 
seuraavan vuoden aikana ja ohjausta antaisi koulutuksen järjestäjä, 
jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Ohjausta ei olisi välttä-
mätöntä antaa juuri siinä oppilaitoksessa, jossa opiskelija on lukiokou-
lutuksen oppimäärän suorittanut. Koulutuksen järjestäjä voisi myös to-
teuttaa ohjauksen keskitetysti. Ohjausta olisi annettava pyydettäessä.

Lakiin ehdotettu jälkiohjausvelvoite on kannatettava asia nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi. Se tukee myös nuorisolain (1285/2016) 
mukaista alle 29-vuotiaille tarkoitettua etsivää nuorisotyötä. On luonte-
vaa, että lukiosta valmistunut opiskelija ottaa yhteyttä oman lukion 
opinto-ohjaajaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ohjausta 
on luontevaa antaa siinä oppilaitoksessa, jossa opiskelija on lukiokou-
lutuksen oppimäärän suorittanut. Tätä varten tarvitaan lisää opinto-oh-
jaajia. Lukion opinto-ohjauksen ja keskitetyn ohjauksen (Ohjaamot) ja 
TE-toimistojen ammatinvalinnan ohjauksen yhteistyötä tulee lisätä ja 
tunnistaa ne lukio-opiskelijoiden ohjaustarpeet, jotka tällä hetkellä jää-
vät katveeseen. Jälkiohjausvelvoite ja kaikki muutkin ohjauksen lisäteh-
tävät vaativat lisäresurssia, joka pitäisi näkyä kunnille maksettavissa lu-
kiokoulutuksen valtionosuuksissa.

26 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Pykälässä säädettäisiin opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitel-
masta, joka on säännöksenä uusi mutta vastaisi voimassa olevien lu-
kion opetussuunnitelman perusteiden sanamuotoa. Lukio-opintojen 
etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi lukio-
koulutuksen oppimäärää suorittava opiskelija laatisi henkilökohtaisen 
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opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastut-
kintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa henkilökohtaisen opinto-
suunnitelman kirjaamista lakiin. 

Oppimisen tukea lukiolaisille

25 § Oppimisen tuki

Oppimisen tuesta tai erityisopetuksesta ei säädetä voimassa olevassa 
lukiokoulutusta koskevassa lainsäädännössä. Uudella pykälällä voitai-
siin varmistaa, että perusopetuksen päättävillä nuorilla on tosiasialliset 
mahdollisuudet siirtyä opiskeluedellytyksiään ja omaa kiinnostustaan 
vastaaviin toisen asteen opintoihin.

Lakiesityksen mukaan erityisopetus olisi aineenopetuksen ohella an-
nettavaa opetusta, jossa esimerkiksi autettaisiin opiskelijaa keskittymis- 
tai muista oppimisvaikeuksista johtuvissa haasteissa ja opiskelutekniik-
kojen omaksumisessa ja annettaisiin näihin liittyvää ohjeistusta ja har-
joitteita. Tarkoituksena on, että erityisopetus olisi erityisopettajan anta-
maa ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuun 
asetukseen (986/1998) lisättäisiin säännökset lukion erityisopettajan 
kelpoisuudesta. Muuta oppimisen tukea voisi olla esimerkiksi muun 
opetuksen ohella annettava oppiaineeseen liittyvä tuki- tai lisäopetus 
sekä lisäajan antaminen tai muut vastaavat toimenpiteet kuulusteluissa 
tai muissa osaamisen osoittamiseen liittyvissä tilanteissa. Erityisopetta-
jilla on käytännössä myös aineenopettajia tukeva konsultatiivinen rooli 
opetuksen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Tuen tarvetta tulisi arvioida opintojen alussa sekä säännöllisesti opinto-
jen edetessä. Tukitoimet kirjattaisiin opiskelijan pyynnöstä tämän henki-
lökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Oppimisen tuen saaminen ei edel-
lyttäisi lääketieteellistä diagnoosia tai muuta lääkärin lausuntoa, mutta 
opiskelijan suostumuksella tällaista selvitystä voitaisiin hyödyntää tuen 
tarpeen arvioinnissa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että oppimisen tuki tuodaan 
lainsäädännöllä tasapuolisesti kaikille lukiolaisille. Tuen tarjoamisessa 
on kansallisesti suuresti vaihtelua eivätkä opiskelijat ole olleet tasa-ar-
voisessa asemassa. On hyvä lisäys, että opiskelijalla, jolla oppimisvai-
keuksien vuoksi on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, olisi oikeus saa-
da tarpeidensa mukaista tukea.

Tiiviimpää korkeakouluyhteistyötä

8 § Yhteistyö ja koulutuksen hankkiminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 34 (79)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/10
13.02.2018

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

Pykälä sisältäisi koulutuksen järjestäjän yleisen velvollisuuden olla yh-
teistyössä muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakou-
lujen kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Sään-
nöksessä nostettaisiin nykyistä vahvemmin esiin lukiokoulutuksen jär-
jestäjien ja korkeakoulujen välinen yhteistyö. 

Voimassa olevaan lukiolakiin nähden yhteistyövelvoitteesta poistettai-
siin alueellisuuskriteeri, eikä säännöksessä muutenkaan määriteltäisi 
tarkemmin niiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen tai työ- ja 
elinkeinoelämän toimijoiden piiriä, joiden kanssa lukiokoulutuksen jär-
jestäjän olisi oltava yhteistyössä. Nykyaikaisten verkko- ja etäyhteyk-
sien hyödyntäminen mahdollistaa myös uudenlaisia yhteistyön muotoja 
kansainvälisesti sekä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla oppilaitosten vä-
liset etäisyydet asettavat haasteita yhteistyön toteuttamiselle. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ehdotusta, että lukiolaissa 
säädetään tarkemmin velvollisuudesta järjestää osa lukiokoulutuksen 
oppimäärän opinnoista yhteistyössä yhden tai useamman korkeakou-
lun kanssa, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus päästä tutustumaan ja 
suorittaa korkeakouluopintoja jo lukio-opintojen aikana. On tarkoituk-
senmukaista, että lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tarkemmat 
muodot ja määrittely pohjautuvat aina paikallisiin tarpeisiin ja olosuhtei-
siin. Yhteistyön toteuttamisessa on kuitenkin huomioitava, että korkea-
koululainsäädäntöön ei sisälly vastavuoroista velvoitetta lukiokoulutuk-
sen suuntaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa korostaa kansainvälisyyden ja 
työelämäyhteistyön merkitystä lukio-opinnoissa. Jokaisella lukiolaisella 
tulee olla todellinen mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin ja lukio-
opintojen opintojaksot tulee toteuttaa siten, että opiskelijoiden työelä-
mä- ja yrittäjyysosaaminen vahvistuu.

Ylioppilastutkinnon järjestäminen

1 § Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto pitäisi voida suorittaa paitsi suomen tai ruotsin kielel-
lä, myös englannin kielellä. 

6 a§ Kokeiden uusiminen

Voimassa olevassa lainsäädännössä uusimismahdollisuudesta on sää-
detty ylioppilastutkinnosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa, 
mutta yksilön oikeuksia koskevana siitä tulisi säätää lain tasolla. Kor-
keakoulujen uudistuvat opiskelijavalinnat ja ylioppilastutkinnon painoar-
von lisääminen edellyttävät, että ylioppilastutkinnon kokeita olisi mah-
dollista uusia nykyistä joustavammin. 
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Lakiesityksen mukaan hyväksytyn kokeen saisi uusia rajoituksetta. 
Ylioppilastutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla olisi oikeus uusia 
hylätty koe kolme kertaa. Tutkinnon suorittanut henkilö saisi uusia hylä-
tyn kokeen rajoituksetta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että ylioppilaskokeen saisi 
uusia rajattomasti, mutta siten, että uusintakokeet järjestetään siinä lu-
kiossa missä opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon.

Esitykset taloudelliset vaikutukset

Lakiesityksen ehdotetuista toimenpiteistä henkilökohtaisen opinto-oh-
jauksen lisääminen, oppimisen tuen laajentuminen sekä ylioppilaskirjoi-
tusten uusimisrajoitusten poistuminen aiheuttavat merkittäviä lisäkus-
tannuksia. Jotta toimenpiteet toteutuisivat, on valtion turvattava niiden 
riittävä rahoitus.

Lakiesityksen mukaan lisäkustannukset korvattaisiin kunnille pienentä-
mällä kunnan omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen käyttökustannuk-
sista, mikä on kannatettava asia. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tote-
aa, että lukiokoulutuksen yksikköhintoja tulee korottaa riittävästi siirty-
mävaiheessa, jotta ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa.

Tiivistelmä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että lukiouudistuksen aikataulu 
on tarpeettoman tiukka. Lukion tuntijakokokeilu aloitettiin syksyllä 2017 
ja tuloksia saadaan vuosina 2016 ja 2017 lukion aloittaneiden nuorten 
osalta vuoteen 2020 mennessä. Lautakunta näkee, että koulutusta pi-
tää uudistaa pitkäjänteisesti, koska muutokset vaikuttavat vuosikymme-
niä eteenpäin. Uuden uudistuksen aloittaminen, kun edellisen vaikutus-
ten arviointi on yhä kesken, ei ole perusteltua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että opintopisteiden käyttämi-
nen lukio-opintojen mitoitusperusteena on kannatettavaa, koska se 
edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välisen yhteis-
työn toteuttamista ja korkeakouluopintojen hyväksi lukemista lukiokou-
lutuksen oppimäärään.

Opinto-ohjaajapalveluiden tarve ja toteuttamistavat vaihtelevat koulu-
tuksen järjestäjittäin ja lukioittain. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kan-
nattaa ehdotusta, että kaavamaisen suhdelukusääntelyn sijaan (X opis-
kelijaa / opinto-ohjaaja) ohjaukselle asetetaan sisällöllisiä vaatimuksia. 
Lakiin ehdotettu jälkiohjausvelvoite on kannatettava asia nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että oppimisen tuki tuodaan 
lainsäädännöllä tasapuolisesti kaikille lukiolaisille. On hyvä lisäys, että 
opiskelijalla, jolla oppimisvaikeuksien vuoksi on vaikeuksia suoriutua 
opinnoistaan, olisi oikeus saada tarpeidensa mukaisesti tukea.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ehdotusta, että ylioppilasko-
keen saisi uusia rajattomasti, mutta siten, että uusintakokeet järjeste-
tään siinä lukiossa missä opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon.

Lakiesityksen ehdotetuista toimenpiteistä henkilökohtaisen opinto-oh-
jauksen lisääminen, oppimisen tuen laajentuminen sekä ylioppilaskirjoi-
tusten uusimisrajoitusten poistuminen aiheuttavat merkittäviä lisäkus-
tannuksia. Jotta toimenpiteet toteutuisivat, on valtion turvattava niiden 
riittävä rahoitus.

Lakiesityksen mukaan lisäkustannukset korvattaisiin kunnille pienentä-
mällä kunnan omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen käyttökustannuk-
sista, mikä on kannatettava asia. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tote-
aa, että lukiokoulutuksen yksikköhintoja tulee korottaa riittävästi siirty-
mävaiheessa, jotta ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa. On hyvä, 
että jatkossa yksikköhinnat eivät perustu enää historiaperusteiseen 
(edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnallis-
ten kokonaiskustannusten perusteella) laskentamalliin, koska kustan-
nukset nousevat tulevaisuudessa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausuntoon lisätään uusi kappale 
väliotsikon Ylioppilastutkinnon järjestäminen jälkeen ennen alaotsikkoa 
6 a § Kokeiden uusiminen seuraavasti: "1 § Ylioppilastutkinto Ylioppi-
lastutkinto pitäisi voida suorittaa paitsi suomen tai ruotsin kielellä, myös 
englannin kielellä". 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityk-
sen.

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Lisätään Tiivistelmään, kohtaan 34 jatkoksi:  
Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että lukiouudistuksen aikataulu 
on tarpeettoman tiukka. Lukion tuntijakokokeilu aloitettiin syksyllä 2017 
ja tuloksia saadaan vuosina 2016 ja 2017 lukion aloittaneiden nuorten 
osalta vuoteen 2020 mennessä. Lautakunta näkee, että koulutusta pi-
tää uudistaa pitkäjänteisesti, koska muutokset vaikuttavat vuosikymme-
niä eteenpäin. Uuden uudistuksen aloittaminen, kun edellisen vaikutus-
ten arviointi on yhä kesken, ei ole perusteltua.

Kannattaja: Vesa Korkkula
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Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohta (18):

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ehdotusta, että koulutuksen 
järjestäjä voi järjestää jälkiohjauksen myös keskitetysti, esimerkiksi Oh-
jaamon palveluna."

Ja lisätään:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ohjausta on luontevaa an-
taa siinä oppilaitoksessa, jossa opiskelija on lukiokoulutuksen oppimää-
rän suorittanut. Tätä varten tarvitaan lisää opinto-ohjaajia. Lukion opin-
to-ohjauksen ja keskitetyn ohjauksen (Ohjaamot) ja TE-toimistojen am-
matinvalinnan ohjauksen yhteistyötä tulee lisätä ja tunnistaa ne lukio-
opiskelijoiden ohjaustarpeet, jotka tällä hetkellä jäävät katveeseen."

Perustelut [ei kirjata päätösesitykseen]: Uutena opinto-ohjauksen vel-
voitteena lakiluonnokseen on kirjattu ns. jälkiohjaus Opinto-ohjauksen 
tulisi muodostaa jatkumo, jossa opiskelija saa omien tarpeidensa mu-
kaista opinto-ohjausta. Opiskelijan ja opinto-ohjaajan välille syntyy luot-
tamuksellinen suhde, ja opinto-ohjaaja on lukion aikana perehtynyt 
mm. opiskelijan erityisiin tarpeisiin. Koska TE-toimistojen osaaminen ja 
resurssit liittyen erityistä tukea tarvitsevien nuorten ammatinvalinnanoh-
jaukseen on kokemuksemme mukaan heikentynyt, tarvitaan tukevam-
paa ohjausta sekä lukioaikaiseen että siirtymävaiheen ohjaamiseen. 
Siinä ammattitaitoisilla lukion opinto-ohjaajilla on keskeinen rooli. Jäl-
kiohjauksen siirtäminen yksinomaan esimerkiksi Ohjaamoiden tehtä-
väksi voi syrjäyttää nuoria. On huomattava, että Ohjaamoiden työnteki-
jät eivät välttämättä ole koulutettuja opinto-ohjaajia.

Kannattaja: Fatim Diarra

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohdasta (13) lause:
"Tästä syystä kaavamaisen suhdelukusääntelyn sijaan (X opiskelijaa / 
opinto-ohjaaja) on perustellumpaa asettaa ohjaukselle sisällöllisiä vaa-
timuksia."

Ja korvataan se seuraavasti:

"Tästä syystä opinto-ohjauksen riittävyyden turvaamiseksi tulisi laissa 
säätää maksimiopiskelijamäärä opinto-ohjaajaa kohti seuraavasti: vä-
hintään yksi päätoiminen opinto-ohjaaja 200–250 opiskelijaa kohden."

Kannattaja: Fatim Diarra

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Poistetaan kohta:
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"Koska esitetyssä lakiluonnoksessa oppiaineita ja niihin kuuluvien opin-
tojen laajuuksia tai pakollisuutta ei ole tarkoitus muuttaa nykytilaan 
nähden (Liite 2 s. 72), jää lukiokoulutuksen todellinen rakenneuudistus 
pinnalliseksi. Mikäli opiskelijan on edelleen suoritettava 18 pakollisen 
oppiaineen kursseja, lukiokoulutuksen rakenne ei tue toivotulla tavalla 
opiskelijan mahdollisuutta valita oppiaineita omien vahvuuksien, tule-
vaisuuden suunnitelmien ja mielenkiinnon kohteiden perusteella."

Perustelut [ei kirjata päätösehdotukseen]: Lukion opiskelijat voivat jo 
nykyisen lukiolain ja myös uuden lukiolakiesityksen puitteissa valita op-
piaineita omien vahvuuksien, tulevaisuuden suunnitelmien ja mielen-
kiinnon kohteiden perusteella. Mikäli haluaisimme määritellä uudelleen 
lukiossa opetettavia aiheita niin siitä tulisi käydä erillinen ja laajempi 
keskustelu. Lukion ideana on kuitenkin yleissivistävyys sekä jatko-opin-
tokelpoisuus. Musta on kohtuutonta mikäli jo lukionsa aloittavan nuoren 
tulisi käytännössä jo tietää mihin hän aikoo hakea opiskelemaan lukion 
jälkeen. Suuri osa niistä työpaikoista joihin ensi syksynä lukionsa aloit-
tavat tulevat aikanaan työllistymään ei ole vielä keksittykään.

Kannattaja: Tarik Ahsanullah

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan Tiivistelmästä kohta: 

"(34) Kasvatus- ja koulutuslautakunta olisi toivonut lukiolain perusteelli-
sempaa uudistusta. Koska esitetyssä lakiluonnoksessa oppiaineita ja 
niihin kuuluvien  opintojen laajuuksia tai pakollisuutta ei ole tarkoitus 
muuttaa nykytilaan nähden, jää lukiokoulutuksen todellinen rakenneuu-
distus pinnalliseksi."

Kannattaja: Fatim Diarra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään Tiivistelmään kohtaan 34 jatkoksi:  
Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että lukiouudistuksen aikataulu 
on tarpeettoman tiukka. Lukion tuntijakokokeilu aloitettiin syksyllä 2017 
ja tuloksia saadaan vuosina 2016 ja 2017 lukion aloittaneiden nuorten 
osalta vuoteen 2020 mennessä. Lautakunta näkee, että koulutusta pi-
tää uudistaa pitkäjänteisesti, koska muutokset vaikuttavat vuosikymme-
niä eteenpäin. Uuden uudistuksen aloittaminen, kun edellisen vaikutus-
ten arviointi on yhä kesken, ei ole perusteltua.

Jaa-äänet: 3
Tarik Ahsanullah, Dani Niskanen, Pia Pakarinen
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Ei-äänet: 8
Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Tyhjä: 1
Fatim Diarra

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä Ville Jalovaaran vastaehdotus voitti esitte-
lijän ehdotuksen äänin 8–3. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta (18): "Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa ehdotusta, että koulutuksen järjestäjä voi järjestää jälkioh-
jauksen myös keskitetysti, esimerkiksi Ohjaamon palveluna." Ja lisä-
tään: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ohjausta on luonte-
vaa antaa siinä oppilaitoksessa, jossa opiskelija on lukiokoulutuksen 
oppimäärän suorittanut. Tätä varten tarvitaan lisää opinto-ohjaajia. Lu-
kion opinto-ohjauksen ja keskitetyn ohjauksen (Ohjaamot) ja TE-toimis-
tojen ammatinvalinnan ohjauksen yhteistyötä tulee lisätä ja tunnistaa 
ne lukio-opiskelijoiden ohjaustarpeet, jotka tällä hetkellä jäävät katvee-
seen." 
Perustelut [ei kirjata päätösesitykseen]: Uutena opinto-ohjauksen vel-
voitteena lakiluonnokseen on kirjattu ns. jälkiohjaus Opinto-ohjauksen 
tulisi muodostaa jatkumo, jossa opiskelija saa omien tarpeidensa mu-
kaista opinto-ohjausta. Opiskelijan ja opinto-ohjaajan välille syntyy luot-
tamuksellinen suhde, ja opinto-ohjaaja on lukion aikana perehtynyt 
mm. opiskelijan erityisiin tarpeisiin. Koska TE-toimistojen osaaminen ja 
resurssit liittyen erityistä tukea tarvitsevien nuorten ammatinvalinnanoh-
jaukseen on kokemuksemme mukaan heikentynyt, tarvitaan tukevam-
paa ohjausta sekä lukioaikaiseen että siirtymävaiheen ohjaamiseen. 
Siinä ammattitaitoisilla lukion opinto-ohjaajilla on keskeinen rooli. Jäl-
kiohjauksen siirtäminen yksinomaan esimerkiksi Ohjaamoiden tehtä-
väksi voi syrjäyttää nuoria. On huomattava, että Ohjaamoiden työnteki-
jät eivät välttämättä ole koulutettuja opinto-ohjaajia.

Jaa-äänet: 1
Pia Pakarinen

Ei-äänet: 11
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim 
Mohamed, Dani Niskanen
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Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä Vesa Korkkulan vastaehdotus voitti esitte-
lijän ehdotuksen äänin 11–1. Poissa 1.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta (13) lause:
"Tästä syystä kaavamaisen suhdelukusääntelyn sijaan (X opiskelijaa / 
opinto-ohjaaja) on perustellumpaa asettaa ohjaukselle sisällöllisiä vaa-
timuksia." Ja korvataan se seuraavasti: "Tästä syystä opinto-ohjauksen 
riittävyyden turvaamiseksi tulisi laissa säätää maksimiopiskelijamäärä 
opinto-ohjaajaa kohti seuraavasti: vähintään yksi päätoiminen opinto-
ohjaaja 200–250 opiskelijaa kohden."

Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 4
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti Vesa 
Korkkulan vastaehdotuksen äänin 8–4. Poissa 1.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta: "Koska esitetyssä lakiluonnoksessa op-
piaineita ja niihin kuuluvien opintojen laajuuksia tai pakollisuutta ei ole 
tarkoitus muuttaa nykytilaan nähden (Liite 2 s. 72), jää lukiokoulutuksen 
todellinen rakenneuudistus pinnalliseksi. Mikäli opiskelijan on edelleen 
suoritettava 18 pakollisen oppiaineen kursseja, lukiokoulutuksen raken-
ne ei tue toivotulla tavalla opiskelijan mahdollisuutta valita oppiaineita 
omien vahvuuksien, tulevaisuuden suunnitelmien ja mielenkiinnon koh-
teiden perusteella."

Perustelut [ei kirjata päätösehdotukseen]: Lukion opiskelijat voivat jo 
nykyisen lukiolain ja myös uuden lukiolakiesityksen puitteissa valita op-
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piaineita omien vahvuuksien, tulevaisuuden suunnitelmien ja mielen-
kiinnon kohteiden perusteella. Mikäli haluaisimme määritellä uudelleen 
lukiossa opetettavia aiheita niin siitä tulisi käydä erillinen ja laajempi 
keskustelu. Lukion ideana on kuitenkin yleissivistävyys sekä jatko-opin-
tokelpoisuus. Musta on kohtuutonta mikäli jo lukionsa aloittavan nuoren 
tulisi käytännössä jo tietää mihin hän aikoo hakea opiskelemaan lukion 
jälkeen. Suuri osa niistä työpaikoista joihin ensi syksynä lukionsa aloit-
tavat tulevat aikanaan työllistymään ei ole vielä keksittykään.

Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 9
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Dani Niska-
nen

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 1
Ted Apter

Suoritetussa äänestyksessä Fatim Diarran vastaehdotus voitti esitteli-
jän ehdotuksen äänin 9–2. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan Tiivistelmästä kohta 34: "Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta olisi toivonut lukiolain perusteellisempaa uudistusta. Koska 
esitetyssä lakiluonnoksessa oppiaineita ja niihin kuuluvien  opintojen 
laajuuksia tai pakollisuutta ei ole tarkoitus muuttaa nykytilaan nähden, 
jää lukiokoulutuksen todellinen rakenneuudistus pinnalliseksi."

Jaa-äänet: 1
Pia Pakarinen

Ei-äänet: 11
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma 
Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim 
Mohamed, Dani Niskanen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter
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Suoritetussa äänestyksessä Vesa Korkkulan vastaehdotus voitti esitte-
lijän ehdotuksen äänin 11–1. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle: 

Keskeisten muutosten tarkastelu ja kannanotot

Lukiokoulutuksen rakenne

10 § Oppimäärien tavoitteelliset suorittamisajat, mitoitus ja laajuus

Lakiesityksen mukaan lukiokoulutus muodostaisi oppimäärän, jonka ta-
voitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta. Lukiokoulutusta järjestet-
täisiin edelleen erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuina oppimäärinä. 
Oppimäärien ja niihin kuuluvien opintojen mitoituksen perusteena käy-
tettäisiin opintopisteitä. Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimää-
rän laajuus olisi 150 opintopistettä ja aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuk-
sen oppimäärän laajuus 90 opintopistettä. Yksi nykyinen kurssi vastaisi 
kahta opintopistettä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että opintopisteiden käyttämi-
nen lukio-opintojen mitoitusperusteena on kannatettavaa, koska se 
edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välisen yhteis-
työn toteuttamista ja korkeakouluopintojen hyväksi lukemista lukiokou-
lutuksen oppimäärään. Huolena on kuitenkin se, että opintopisteisiin 
siirtyminen on pelkkä tekninen toimenpide.

Koska esitetyssä lakiluonnoksessa oppiaineita ja niihin kuuluvien opin-
tojen laajuuksia tai pakollisuutta ei ole tarkoitus muuttaa nykytilaan 
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nähden (Liite 2 s. 72), jää lukiokoulutuksen todellinen rakenneuudistus 
pinnalliseksi. Mikäli opiskelijan on edelleen suoritettava 18 pakollisen 
oppiaineen kursseja, lukiokoulutuksen rakenne ei tue toivotulla tavalla 
opiskelijan mahdollisuutta valita oppiaineita omien vahvuuksien, tule-
vaisuuden suunnitelmien ja mielenkiinnon kohteiden perusteella.

11 § Oppimäärän sisältö

Lakiesityksen lähtökohtana on, että laajan yleissivistyksen edellyttämää 
vahvaa tietopohjaa ei ole mahdollista saavuttaa, jos opinnot ovat sisäl-
löltään liian kapea-alaisia. Siksi lukiokoulutuksen oppimäärä sisältäisi 
edelleen laajasti eri oppiaineryhmien kaikille opiskelijoille pakollisia 
opintoja (18 oppiainetta). Oppimäärä sisältäisi äidinkielen ja kirjallisuu-
den, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opintoja, matemaattis-
luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia opintoja, mu-
kaan lukien uskonto tai elämänkatsomustieto, taito- ja taideaineiden 
opintoja sekä opinto-ohjausta. Terveystietoa ei ole enää yksittäisenä 
oppiaineena mainittu laissa, mutta terveystieto voisi edelleen sisältyä 
säännöksessä tarkoitettuihin humanistis-yhteiskunnallisiin opintoihin. 
Taito- ja taideaineiden opinnot olisivat jatkossakin vapaaehtoisia niille 
opiskelijoille, jotka suorittavat lukiokoulutuksen aikuisille tarkoitetun op-
pimäärän mukaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa lakiesityksen mukaisia laa-
ja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. Laaja-alaiseen 
osaamiseen kuuluvat esimerkiksi oppiainerajat ylittävien ilmiöiden ja 
kokonaisuuksien hallinta ja ymmärtäminen, oppimaan oppimisen ja 
ajattelun taidot, kriittinen ajattelu, tiedonhankintataidot, tietotekniset tai-
dot, kansainvälisyystaidot, työelämä- ja yrittäjyystaidot sekä yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaidot. Temaattisissa opinnoissa voitaisiin hyödyntää 
joustavasti ja monipuolisesti esimerkiksi useisiin oppiaineisiin liittyviä si-
sältöjä ja ajankohtaisia ilmiöitä, yhteistyötä alueen työnantajien ja jär-
jestöjen kanssa sekä projekti- ja ryhmämuotoisia työskentelytapoja. 

Oppiainerajat ylittävät opinnot ovat kannatettavia ja ne kehittävät laaja-
alaisen osaamisen taitoja. Nämä ovat keskeisiä jatko-opinnoissa ja an-
tavat hyvät valmiudet myöhemmin työelämään. Haasteeksi voi muo-
dostua oppiainerajat ylittävien opintojen arviointi, koska se perustuu la-
kiluonnoksen mukaan edelleen yksittäisen oppiaineen arviointikriteerei-
hin, ei laaja-alaiseen osaamiseen.

Jatko-opintoihin siirtyminen ja opinto-ohjaus

25 § Oikeus saada opetusta ja opintojen ohjausta

Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia täsmällisemmin opiskeli-
jan oikeudesta saada opintojen ohjausta. Opintojen ohjaus tukee opis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 44 (79)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/10
13.02.2018

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

kelijaa opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä 
koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaus on 
lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä.

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämi-
sestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. 
Lukiokoulutuksen oppimäärää suorittavalla opiskelijalla olisi oikeus 
saada säännöllisesti oppiainemuotoisen opinto-ohjauksen lisäksi opis-
kelijan tarpeiden mukaista henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-
opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että opinto-ohjaajapalveluiden 
tarve ja toteuttamistavat vaihtelevat koulutuksen järjestäjittäin ja lukioit-
tain. Tästä syystä kaavamaisen suhdelukusääntelyn sijaan (X opiskeli-
jaa / opinto-ohjaaja) on perustellumpaa asettaa ohjaukselle sisällöllisiä 
vaatimuksia. On kannatettavaa, että opiskelijan oikeutta saada opinto-
jen ohjausta ehdotetaan vahvistettavaksi säätämällä ohjauksen sään-
nöllisyydestä sekä opiskelijan oikeudesta saada ohjausta henkilökoh-
taisen opintosuunnitelmansa laatimiseen ja päivittämiseen.

Jotta lukiot voivat taata opiskelijan oikeuden saada henkilökohtaista oh-
jausta säännöllisesti, edellyttää se lisäresursseja opinto-ohjaukseen. Li-
säksi aineenopettajien ohjausosaamista tulisi laajentaa ja järjestää sii-
hen liittyvää koulutusta. Tämä tukisi koko koulu ohjaa -periaatetta.

Opiskelijalla olisi oikeus saada ohjausta muihin opintoihin hakeutumi-
sessa, jos opiskelijan opiskeluoikeus on päättymässä tai opiskelija on 
ilmoittanut eroamisestaan. Säännös olisi uusi ja tarpeen lukio-opintojen 
keskeyttävien opiskelijoiden ohjaamiseksi muihin opintoihin ja mahdolli-
sen syrjäytymisvaaran minimoimiseksi. 

Voimassa olevassa lainsäädännössä lukiokoulutuksen opinto-ohjaajilla 
ei ole niin sanottua seuraamistehtävää eli velvollisuutta seurata lukio-
koulutuksen oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden henkilöi-
den myöhempää sijoittumista jatko-opintoihin. 

Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saa-
nut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, olisi oi-
keus saada jatko-opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää 
ohjausta. Ohjausta olisi oikeus saada oppimäärän suorittamisvuotta 
seuraavan vuoden aikana ja ohjausta antaisi koulutuksen järjestäjä, 
jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Ohjausta ei olisi välttä-
mätöntä antaa juuri siinä oppilaitoksessa, jossa opiskelija on lukiokou-
lutuksen oppimäärän suorittanut. Koulutuksen järjestäjä voisi myös to-
teuttaa ohjauksen keskitetysti. Ohjausta olisi annettava pyydettäessä.
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Lakiin ehdotettu jälkiohjausvelvoite on kannatettava asia nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi. Se tukee myös nuorisolain (1285/2016) 
mukaista alle 29-vuotiaille tarkoitettua etsivää nuorisotyötä. On luonte-
vaa, että lukiosta valmistunut opiskelija ottaa yhteyttä oman lukion 
opinto-ohjaajaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ehdotus-
ta, että koulutuksen järjestäjä voi järjestää jälkiohjauksen myös keskite-
tysti, esimerkiksi Ohjaamon palveluna. Jälkiohjausvelvoite ja kaikki 
muutkin ohjauksen lisätehtävät vaativat lisäresurssia, joka pitäisi näkyä 
kunnille maksettavissa lukiokoulutuksen valtionosuuksissa.

26 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Pykälässä säädettäisiin opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitel-
masta, joka on säännöksenä uusi mutta vastaisi voimassa olevien lu-
kion opetussuunnitelman perusteiden sanamuotoa. Lukio-opintojen 
etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi lukio-
koulutuksen oppimäärää suorittava opiskelija laatisi henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastut-
kintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa henkilökohtaisen opinto-
suunnitelman kirjaamista lakiin. 

Oppimisen tukea lukiolaisille

25 § Oppimisen tuki

Oppimisen tuesta tai erityisopetuksesta ei säädetä voimassa olevassa 
lukiokoulutusta koskevassa lainsäädännössä. Uudella pykälällä voitai-
siin varmistaa, että perusopetuksen päättävillä nuorilla on tosiasialliset 
mahdollisuudet siirtyä opiskeluedellytyksiään ja omaa kiinnostustaan 
vastaaviin toisen asteen opintoihin.

Lakiesityksen mukaan erityisopetus olisi aineenopetuksen ohella an-
nettavaa opetusta, jossa esimerkiksi autettaisiin opiskelijaa keskittymis- 
tai muista oppimisvaikeuksista johtuvissa haasteissa ja opiskelutekniik-
kojen omaksumisessa ja annettaisiin näihin liittyvää ohjeistusta ja har-
joitteita. Tarkoituksena on, että erityisopetus olisi erityisopettajan anta-
maa ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuun 
asetukseen (986/1998) lisättäisiin säännökset lukion erityisopettajan 
kelpoisuudesta. Muuta oppimisen tukea voisi olla esimerkiksi muun 
opetuksen ohella annettava oppiaineeseen liittyvä tuki- tai lisäopetus 
sekä lisäajan antaminen tai muut vastaavat toimenpiteet kuulusteluissa 
tai muissa osaamisen osoittamiseen liittyvissä tilanteissa. Erityisopetta-
jilla on käytännössä myös aineenopettajia tukeva konsultatiivinen rooli 
opetuksen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
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Tuen tarvetta tulisi arvioida opintojen alussa sekä säännöllisesti opinto-
jen edetessä. Tukitoimet kirjattaisiin opiskelijan pyynnöstä tämän henki-
lökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Oppimisen tuen saaminen ei edel-
lyttäisi lääketieteellistä diagnoosia tai muuta lääkärin lausuntoa, mutta 
opiskelijan suostumuksella tällaista selvitystä voitaisiin hyödyntää tuen 
tarpeen arvioinnissa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että oppimisen tuki tuodaan 
lainsäädännöllä tasapuolisesti kaikille lukiolaisille. Tuen tarjoamisessa 
on kansallisesti suuresti vaihtelua eivätkä opiskelijat ole olleet tasa-ar-
voisessa asemassa. On hyvä lisäys, että opiskelijalla, jolla oppimisvai-
keuksien vuoksi on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, olisi oikeus saa-
da tarpeidensa mukaista tukea.

Tiiviimpää korkeakouluyhteistyötä

8 § Yhteistyö ja koulutuksen hankkiminen

Pykälä sisältäisi koulutuksen järjestäjän yleisen velvollisuuden olla yh-
teistyössä muiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakou-
lujen kanssa sekä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Sään-
nöksessä nostettaisiin nykyistä vahvemmin esiin lukiokoulutuksen jär-
jestäjien ja korkeakoulujen välinen yhteistyö. 

Voimassa olevaan lukiolakiin nähden yhteistyövelvoitteesta poistettai-
siin alueellisuuskriteeri, eikä säännöksessä muutenkaan määriteltäisi 
tarkemmin niiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen tai työ- ja 
elinkeinoelämän toimijoiden piiriä, joiden kanssa lukiokoulutuksen jär-
jestäjän olisi oltava yhteistyössä. Nykyaikaisten verkko- ja etäyhteyk-
sien hyödyntäminen mahdollistaa myös uudenlaisia yhteistyön muotoja 
kansainvälisesti sekä erityisesti sellaisilla alueilla, joilla oppilaitosten vä-
liset etäisyydet asettavat haasteita yhteistyön toteuttamiselle. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ehdotusta, että lukiolaissa 
säädetään tarkemmin velvollisuudesta järjestää osa lukiokoulutuksen 
oppimäärän opinnoista yhteistyössä yhden tai useamman korkeakou-
lun kanssa, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus päästä tutustumaan ja 
suorittaa korkeakouluopintoja jo lukio-opintojen aikana. On tarkoituk-
senmukaista, että lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tarkemmat 
muodot ja määrittely pohjautuvat aina paikallisiin tarpeisiin ja olosuhtei-
siin. Yhteistyön toteuttamisessa on kuitenkin huomioitava, että korkea-
koululainsäädäntöön ei sisälly vastavuoroista velvoitetta lukiokoulutuk-
sen suuntaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa korostaa kansainvälisyyden ja 
työelämäyhteistyön merkitystä lukio-opinnoissa. Jokaisella lukiolaisella 
tulee olla todellinen mahdollisuus kansainvälisiin kokemuksiin ja lukio-
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opintojen opintojaksot tulee toteuttaa siten, että opiskelijoiden työelä-
mä- ja yrittäjyysosaaminen vahvistuu.

Ylioppilastutkinnon järjestäminen

6 a§ Kokeiden uusiminen

Voimassa olevassa lainsäädännössä uusimismahdollisuudesta on sää-
detty ylioppilastutkinnosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa, 
mutta yksilön oikeuksia koskevana siitä tulisi säätää lain tasolla. Kor-
keakoulujen uudistuvat opiskelijavalinnat ja ylioppilastutkinnon painoar-
von lisääminen edellyttävät, että ylioppilastutkinnon kokeita olisi mah-
dollista uusia nykyistä joustavammin. 

Lakiesityksen mukaan hyväksytyn kokeen saisi uusia rajoituksetta. 
Ylioppilastutkinnon suorittamisen aikana kokelaalla olisi oikeus uusia 
hylätty koe kolme kertaa. Tutkinnon suorittanut henkilö saisi uusia hylä-
tyn kokeen rajoituksetta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että ylioppilaskokeen saisi 
uusia rajattomasti, mutta siten, että uusintakokeet järjestetään siinä lu-
kiossa missä opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon.

Esitykset taloudelliset vaikutukset

Lakiesityksen ehdotetuista toimenpiteistä henkilökohtaisen opinto-oh-
jauksen lisääminen, oppimisen tuen laajentuminen sekä ylioppilaskirjoi-
tusten uusimisrajoitusten poistuminen aiheuttavat merkittäviä lisäkus-
tannuksia. Jotta toimenpiteet toteutuisivat, on valtion turvattava niiden 
riittävä rahoitus.

Lakiesityksen mukaan lisäkustannukset korvattaisiin kunnille pienentä-
mällä kunnan omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen käyttökustannuk-
sista, mikä on kannatettava asia. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tote-
aa, että lukiokoulutuksen yksikköhintoja tulee korottaa riittävästi siirty-
mävaiheessa, jotta ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa.

Tiivistelmä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta olisi toivonut lukiolain perusteellisem-
paa uudistusta. Koska esitetyssä lakiluonnoksessa oppiaineita ja niihin 
kuuluvien opintojen laajuuksia tai pakollisuutta ei ole tarkoitus muuttaa 
nykytilaan nähden, jää lukiokoulutuksen todellinen rakenneuudistus 
pinnalliseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että opintopisteiden käyttämi-
nen lukio-opintojen mitoitusperusteena on kannatettavaa, koska se 
edistää lukiokoulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen välisen yhteis-
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työn toteuttamista ja korkeakouluopintojen hyväksi lukemista lukiokou-
lutuksen oppimäärään.

Opinto-ohjaajapalveluiden tarve ja toteuttamistavat vaihtelevat koulu-
tuksen järjestäjittäin ja lukioittain. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kan-
nattaa ehdotusta, että kaavamaisen suhdelukusääntelyn sijaan (X opis-
kelijaa / opinto-ohjaaja) ohjaukselle asetetaan sisällöllisiä vaatimuksia. 
Lakiin ehdotettu jälkiohjausvelvoite on kannatettava asia nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että oppimisen tuki tuodaan 
lainsäädännöllä tasapuolisesti kaikille lukiolaisille. On hyvä lisäys, että 
opiskelijalla, jolla oppimisvaikeuksien vuoksi on vaikeuksia suoriutua 
opinnoistaan, olisi oikeus saada tarpeidensa mukaisesti tukea.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ehdotusta, että ylioppilasko-
keen saisi uusia rajattomasti, mutta siten, että uusintakokeet järjeste-
tään siinä lukiossa missä opiskelija on suorittanut ylioppilastutkinnon. 

Lakiesityksen ehdotetuista toimenpiteistä henkilökohtaisen opinto-oh-
jauksen lisääminen, oppimisen tuen laajentuminen sekä ylioppilaskirjoi-
tusten uusimisrajoitusten poistuminen aiheuttavat merkittäviä lisäkus-
tannuksia. Jotta toimenpiteet toteutuisivat, on valtion turvattava niiden 
riittävä rahoitus.

Lakiesityksen mukaan lisäkustannukset korvattaisiin kunnille pienentä-
mällä kunnan omarahoitusosuutta lukiokoulutuksen käyttökustannuk-
sista, mikä on kannatettava asia. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tote-
aa, että lukiokoulutuksen yksikköhintoja tulee korottaa riittävästi siirty-
mävaiheessa, jotta ehdotetut toimenpiteet voidaan toteuttaa. On hyvä, 
että jatkossa yksikköhinnat eivät perustu enää historiaperusteiseen 
(edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneiden valtakunnallis-
ten kokonaiskustannusten perusteella) laskentamalliin, koska kustan-
nukset nousevat tulevaisuudessa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus-ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 14.2. mennessä 24.1.2018 päivätystä luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestä-
misestä annetun lain muuttamisesta. Laki ja sen nojalla annettava val-
tioneuvoston asetus korvaisivat voimassa olevan lukiolain ja -asetuk-
sen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan elokuussa 2019. Lu-
kiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet uudistettaisiin vuosien 
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2019–2020 aikana ja niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otet-
taisiin käyttöön syksyllä 2021.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM lausuntopyyntö 24.1.2018
2 OKM Lukiolakiesitys 24.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 31
Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2018

HEL 2018-001226 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jakaa Helsingin työväenopiston 
vuoden 2018 talousarvioon sisältyvät vapaan sivistystyön avustukset, 
yhteensä 80 000 euroa, liitteen 1 mukaisesti ja kaupunginhallituksen 
12.12.2011 vahvistamien jako- ja maksattamisohjeiden periaatteita ja 
muita määräyksiä noudattaen. Liitteessä 2 on esitetty jakoperustelut.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkaa vuoden 2019 
avustuksille samaa teemaa kuin vuonna 2018 eli vapaan sivistystyön 
avustusten teemana on edelleen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksinäi-
syyden ennaltaehkäisy vuonna 2019.

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

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustussummat
2 Järjestöjen hakemukset
3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Järjestöt Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 

koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin työväenopiston vuoden 2018 talousarviossa on 80 000 euron 
suuruinen, helsinkiläisille vapaan sivistystyön toimijoille haettavaksi tar-
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koitettu avustusmääräraha, jonka jaosta päättää kasvatus- ja koulutus-
lautakunta. Ennen toimialamuutosta avustusmäärärahapäätöksen teki 
Helsingin suomenkielisen työväenopiston johtokunta. Vapaan sivistys-
työn avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea 
myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä ja määrä-
raha on ollut vuosittaisissa talousarvioissa jo vuosikymmeniä.

Vapaan sivistystyön avustukset myönnetään yleisavustuksen luontei-
sesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka 
tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa toi-
minnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan 
kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai 
yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kanssa. Tämän li-
säksi talousarvion avustusmäärärahasta voidaan myöntää avustusta 
Helsingin suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistys ry:lle. Työ-
väenopiston johtokunta on aiemmin vahvistanut vuosittain, mihin tarkoi-
tukseen avustuksia suunnataan. Työväenopiston johtokunnan jaosto 
teki vuonna 2010 linjauksen avustusten jakoperusteista (liite 3).

Vuoden 2018 määrärahoista on päätetty 21.2.2017 työväenopiston joh-
tokunnan kokouksessa, että vuoden 2018 avustukset suunnataan tee-
man tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy mu-
kaiseen toimintaan. Hakuaika päättyi 10.11.2017 klo 16.00. Hakemuk-
sia tuli määräaikaan mennessä 9 ja yksi myöhästynyt.

Alla olevassa ehdotuksessa on huomioitu johtokunnan vahvistama tee-
ma tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy. Ehdo-
tetut avustussummat ovat liitteessä 1.

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

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustussummat
2 Järjestöjen hakemukset
3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Järjestöt Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

Lukio ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö –palvelukokonai-
suus
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§ 32
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän puhtaus- ja kiinteistöpal-
velualan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen 
hankinta

HEL 2017-012564 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävän puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitut-
kinnon puitejärjestelyyn tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjiksi:

 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Edupolin ja
 Ami-säätiön, Amiedun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oikeuttaa oppisopimusjohtajan 
tekemään palveluhankinnan kohteesta tarjouspyyntöön ja annettuun 
tarjoukseen perustuvan puitesopimuksen kahden (2) vuoden ajaksi ja 
päättämään ennen perussopimuskauden päättymistä yhden (1) vuoden 
optiokauden käyttöönotosta suoraa hankintaa käyttäen.

Hankinnan kilpailutettu arvonlisäveroton arvo on 750 000,00 euroa.

Käsittely

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa kaupan ja hal-
linnon koulutusten järjestämiseen, tällöin joudutaan koulutus hankki-
maan muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa tämän koulu-
tusten järjestämiseen, tällöin joudutaan koulutus hankkimaan muilta 
koulutuksen järjestäjiltä.

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

Lisätiedot
Margit-Kristi Gasbarra, koulutustarkastaja, puhelin: 310 83227

margit-kristi.gasbarra(a)edu.hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko Puhtausalan eat H122-17xlsx.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

HL 51 §:n perusteella korjattu 
kirjoitusvirhe esittelijän peruste-
luiden ensimmäisestä kappalees-
ta, JL 14.2.2018.
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoajat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa kaupan ja hal-
linnon koulutusten järjestämiseen, tällöin joudutaan koulutus hankki-
maan muilta koulutuksen järjestäjiltä. Kilpailutus perustuu Helsingin 
kaupungin 1.12.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön H0122-17, HEL 
2017–012564. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkin-
non tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestämisen hankinta on toteutet-
tu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 1.12.2017 ja korjausilmoitus 
13.12.2017 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoi-
tukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.12.2017 klo 
12:00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) tarjoajaa: 

 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
 Ami-säätiö, Amiedu

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjoajan kelpoisuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän puh-
taus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuk-
sen ja näyttöjen järjestämisen valintaperusteena oli kokonaistaloudelli-
nen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtiin tarjoushin-
nan ja palvelun laadun yhteispistemääränä. Tarjoushinnaltaan edullisin 
tarjous sai 85 vertailupistettä ja eniten laatupisteitä saanut tarjous sai 
15 vertailupistettä.
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Laadun arviointiperusteena oli:

1. Valinnaisten tutkinnon osien lukumäärä (maksimipisteet 2x2,5p=5p)
Jos tarjous sisältää 1-2 valinnaista tutkinnon osaa, sai tarjoaja jokaises-
ta em. välillä olevasta tutkinnon osasta 2,5p.

2. Sähköinen oppimisympäristö koulutuksen aikana (maksimipisteet 
4p)
Jos tarjoajalla on opiskelijoiden käytössä oleva sähköinen oppimisym-
päristö, sai tarjoaja maksimipisteet, 4p.

3. Työpaikalla tapahtuva ohjaus pienryhmissä (maksimipisteet 6)

Tarjoaja toteuttaa koulutuksen aikana:
•       3 kertaa puolen päivän ohjaus, 6p
•       2 kertaa puolen päivän ohjaus, 4p
•       1 kertaa puolen päivän ohjaus, 2p

Tarjousten vertailuhinnat ja laatupisteet ovat liitteenä olevassa vertailu-
taulukossa. 

Puitejärjestelyyn voitiin valita kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisin-
ta palveluntarjoajaa:

 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
 Ami-säätiö, Amiedu

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

Koulutukset tullaan ostamaan minimitutkintorakenteella (3 tutkinnon 
osaa), jolloin koko tutkinnon hinnaksi tulee enintään 3 500,00 eu-
roa/opiskelija.

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

Lisätiedot
Margit-Kristi Gasbarra, koulutustarkastaja, puhelin

margit-kristi.gasbarra(a)edu.hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko Puhtausalan eat H122-17xlsx.pdf
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
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§ 33
Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan kolmannen vai-
heen peruskorjauksen irtokalusteiden hankinta

HEL 2018-001228 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Stadin ammattiopiston Prin-
sessantien toimipaikan kolmannen vaiheen peruskorjauksen valmistu-
misen yhteydessä hankittavat uudet irtokalusteet hankitaan Isku Inte-
rior Oy:n, Kinnarps Oy:n, Lekolar Oy:n, Martela Oyj:n, Modeo Oy:n ja 
TTR Tavara Trading Oy:n tarjousten mukaisin hinnoin ja ehdoin. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti samalla oikeuttaa Stadin am-
mattiopiston ammatillisen koulutuksen päällikön hyväksymään tätä 
päätöstä koskevat tilaukset. 

Kolmannen vaiheen irtokalusteiden hankinnan kokonaisarvo on noin 
237 000 euroa (alv 0 %). Hankinnassa on mukana myös täydennys-
hankintoja ensimmäisen ja toisen vaiheen osalta. Stadin ammattiopis-
ton Prinsessantien kalusteiden hankintojen kokonaisarvo on yhteensä 
760 000 euroa. 

Ensimmäisen vaiheen irtokalustehankinnan arvo oli 225 000 euroa ja 
toisen vaiheen irtokalustehankinnan arvo oli 298 000 euroa (opetustoi-
men johtajan päätökset § 37, 3.5.2016 ja § 28, 4.4.2017.)

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

Lisätiedot
Marko Aaltonen, toimialarehtori, puhelin: 84701

marko.aaltonen(a)edu.hel.fi
Merja Niukkanen, apulaisrehtori, puhelin: 310 84702

merja.niukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko, irtokalusteet
2 minikilpailutus
3 StadinAO, 3-vaihe, irtokalusteluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, minikilpailutus, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammattiopiston Prinsessantien toimipaikka on peruskorjaukses-
sa kesään 2018 saakka. Peruskorjauksen myötä kiinteistössä toimivat 
elintarvike- sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan käytössä olevat tilat 
kasvavat, koska tekstiili- ja vaatetusalan koulutus siirtyi ennen perus-
korjauksen alkua Meritalon toimipaikkaan alkuvuodesta 2015. 

Peruskorjaus valmistuu kolmessa vaiheessa, viimeisen vaiheen vas-
taanotto on toukokuussa 2018. Peruskorjatun kohteen kerrosala on 16 
870 kem2, huoneistoala 16 481 hum2, bruttoala 18 220 brm2. Tilaoh-
jelma on mitoitettu 1022 opiskelijan mukaiselle opiskelijamäärälle. 

Peruskorjatut tilat kalustetaan sekä vanhoilla, kunnostetuilla kalusteilla 
että uusilla tämän päivän oppimis- ja työympäristöön soveltuvilla kalus-
teilla. Ravintola Kokin vanhat asiakaskalusteet kunnostetaan Pakilan 
työkeskuksessa. Opettajien työtilojen säilytyskalusteina käytetään pää-
sääntöisesti vanhoja varastoituja kalusteita. Poistetut käyttökuntoiset 
kalusteet on varastoitu ja niitä on hyödynnetty kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan eri kohteissa. 

Stadin ammattiopisto on minikilpailuttanut pääkaupunkiseudun puiteso-
pimukseen perustuen (sopimuskausi 1.1.2017 - 31.12.2020) Stadin 
ammattiopiston Prinsessantien toimipaikan peruskorjauksen kolman-
nen vaiheen irtokalusteet tarjouspyynnöllä 8.12.2017, joka lähetettiin 
puitesopimustoimittajille sähköisesti. Tarjoukset saatiin määräaikaan 
10.1.2018 mennessä seuraavilta toimittajilta: Isku Interior Oy, Kinnarps 
Oy, Lekolar Oy, Martela Oyj, Modeo Oy, TTR Tavara Trading Oy.  AJ 
Tuotteet Oy ilmoitti 5.1.2018 sähköpostitse, etteivät jätä tarjousta. Tar-
jousvertailuun valittiin kaikki saapuneet tarjoukset.
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Kalusteilta vaadittavat ominaisuudet oli kirjattu tarjouspyynnön liittee-
seen. Valintakriteerinä oli tuotteen hinta 60 % ja laatu 40 %. Jokainen 
positio vertailtiin erikseen.

Tuotteiden hinta ja laatu pisteytettiin 18.1.2018 sisustusarkkitehdin, 
apulaisrehtorin, kahden koulutuspäällikön ja tilapalveluiden edustajan 
kesken. Laatua vertailtaessa käytettiin tarjouspyynnössä esitettyjä kri-
teerejä. Eniten yhteispisteitä saanut tuote valittiin. Jos hyväksyttyjä tar-
jouksia oli tuotteen osalta vain yksi, ei vertailua tehty. Tuotteiden, joista 
ei tullut yhtään tarjousta, hankinta toteutetaan puitesopimuksen ulko-
puolisilta toimittajilta kokonaissummaan esitetyllä varauksella.

Valitut tuotteet toimittajineen on esitetty vertailutaulukossa (liite 1). 

Hankinta jakautuu toimittajittain seuraavasti: 

Isku Interior Oy  28 157,00 €
Kinnarps Oy 23 510,47 €
Lekolar Oy 3 620,00 €
Martela Oyj 90 942,10 €
Modeo Oy 60 958,00 €
TTR Tavara Trading Oy 24 409,00 €
Varaus 5 403,43 €.

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

Lisätiedot
Marko Aaltonen, toimialarehtori, puhelin: 84701

marko.aaltonen(a)edu.hel.fi
Merja Niukkanen, apulaisrehtori, puhelin: 310 84702

merja.niukkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko, irtokalusteet
2 minikilpailutus
3 StadinAO, 3-vaihe, irtokalusteluettelo

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, minikilpailutus, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 34
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion 
julkisivun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden 
hankesuunnitelmasta

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion julkisi-
vun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden 4.1.2018 
päivätystä hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

Tämä hankesuunnitelma koskee Helsingin medialukion teknistä perus-
parannusta osoitteessa Moisiontie 3. Hankesuunnitelma on laadittu en-
tisten tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. Hanke ei sisällä toi-
minnallisia tilamuutoksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota peruspa-
rannushankkeiden suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja laadunval-
vonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta sekä sen vaikutukseen ter-
veelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön ja kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan käyttökustannuksiin. 

Hankkeen sisällöstä

Helsingin medialukion vanhoissa osissa, jotka ovat valmistuneet vuosi-
na 1964, 1967 ja 1981, on oireiltu puutteellisen sisäilman vuoksi. Kiin-
teistön kuntotutkimuksissa on rakennuksen vanhojen osien ulkoseinien 
seinärakenteissa todettu mikrobikasvustoa. Ilmanvaihtoa on yritetty pa-
rantaa useaan kertaan.

Tässä hankkeessa korjataan rakennuksen vanhojen osien julkisivut, 
vesikatto ja ikkunat. Vuonna 2004 valmistuneessa osassa näitä kor-
jauksia ei tarvitse tehdä. Samalla tehdään ilmanvaihdon muutostyöt, 
jolla saadaan sisäilman laatu ja energian säästö nykyvaatimusten ta-
solle. Ilmanvaihdossa huomioidaan myös suunniteltu oppilasmäärän li-
säys. Muutostöiden vuoksi rakennetaan kaksi uutta lämmöntalteenotol-
la varustettua ilmanvaihtokonehuonetta kanavistoineen ja päätelaittei-
neen. 

Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisäksi julkisivupinnan muutos 
tiilimuurauksesta tiiliverhouslevyksi ja ikkunoiden uusiminen vaativat ra-
kennusluvan.
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Hankkeen toteuttaminen on välttämätön sisäilmaolosuhteiden paranta-
misen vuoksi. Tehtävät toimenpiteet parantavat samalla kiinteistön 
energiatehokkuutta.

Hanke toteutetaan sääsuojattuna rakentamisena viidessä vaiheessa.

Toiminta koulussa

Helsingin medialukio perustettiin vuonna 2005 yhdistämällä Pohjois-
Helsingin lukio, Malmin lukio ja Suutarilan lukio. Tapanilassa sijaitse-
vassa Helsingin suurimmassa lukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa.

Lukiossa on yleislinjan lisäksi medialinja, jonka opetuksessa painote-
taan medialukutaitoa. Haku medialinjalle tapahtuu yhteishaun lisäksi 
erillisellä hakemuksella. Kouluun otetaan vuosittain noin 270 uutta opis-
kelijaa, joista 60 medialinjalle ja 210 yleislinjalle.

Toiminnalliset tilamuutokset

Hanke ei sisällä toiminnallisia tilamuutoksia. 

Hankkeen yhteydessä lukion oppimisympäristöä nykyaikaistetaan ja 
laajennetaan irtokalusteiden uusimisen ja tietotekniikan päivityksen 
avulla.

Suunnitelluilla lisäyksillä rakennuksesta saadaan toimivampi ja tilan-
käytöltään entistä tehokkaampi koulu. 

Kustannukset 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Hankkeen laajuus on 8 268 brutto-m2 ja vuokra-ala on 7 460 m2. In-
vestoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 
8,31 miljoonaa euroa.

Hankeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa 2018 – 
2027 tarkistettaessa.

Lukion nykyinen vuokra on 10,95 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 81 
687 euroa ja vuosivuokra 980 244 euroa. 

Lukion tuleva vuokra on 18,57 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 
15,57 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,0 euroa/htm²/kk. Kuukausivuok-
ra on 116 152,20 euroa ja vuosivuokra on yhteensä 1 393 826,40 eu-
roa. Tehtävät korjaukset lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
vuokrakuluja 413 582 euroa vuodessa.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa laite- ja irtokalustehankin-
noista sekä vaiheistukseen liittyvistä muuttokustannuksista.

Väistötilat

Rakentamisen ajaksi on elokuussa 2017 lukion pihaan rakennettu väis-
tötilat. 

Väistötilat on mitoitettu yhtä rakennusvaihetta varten. Väistötilan kus-
tannukset ovat noin 584 400 euroa, alv 0%. 

Väistötilojen vuokrakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
le ovat 303 400 euroa 37 kuukauden ajalta.

Rakentamisen aikaiset ylioppilaskirjoitukset voidaan järjestää sitä var-
ten varustetuissa tiloissa Käpylän peruskoulussa ja väistötilana toimi-
vassa rakennuksessa, osoitteessa Sturenkatu 2.

Aikataulu

Hankkeen toteutus alkaa huhtikuussa 2018 ja hanke valmistuu kesä-
kuussa 2020.

Vaikutusten arviointi

Tilojen terveellisyys, turvallisuus, käytettävyys ja viihtyisyys paranevat 
perusparannuksen myötä. Hankkeella parannetaan myös koulun toimi-
vuutta ja työskentelyolosuhteita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksista aiheu-
tuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään 32 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksista aiheu-
tuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Pia Pa-
karisen tekemän ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
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Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 4.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion julkisi-
vun ja vesikaton uusinnan sekä ilmanvaihdon muutostöiden 4.1.2018 
päivätystä hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

Tämä hankesuunnitelma koskee Helsingin medialukion teknistä perus-
parannusta osoitteessa Moisiontie 3. Hankesuunnitelma on laadittu en-
tisten tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. Hanke ei sisällä toi-
minnallisia tilamuutoksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota peruspa-
rannushankkeiden suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja laadunval-
vonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta sekä sen vaikutukseen ter-
veelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön ja kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan käyttökustannuksiin. 

Hankkeen sisällöstä

Helsingin medialukion vanhoissa osissa, jotka ovat valmistuneet vuosi-
na 1964, 1967 ja 1981, on oireiltu puutteellisen sisäilman vuoksi. Kiin-
teistön kuntotutkimuksissa on rakennuksen vanhojen osien ulkoseinien 
seinärakenteissa todettu mikrobikasvustoa. Ilmanvaihtoa on yritetty pa-
rantaa useaan kertaan.

Tässä hankkeessa korjataan rakennuksen vanhojen osien julkisivut, 
vesikatto ja ikkunat. Vuonna 2004 valmistuneessa osassa näitä kor-
jauksia ei tarvitse tehdä. Samalla tehdään ilmanvaihdon muutostyöt, 
jolla saadaan sisäilman laatu ja energian säästö nykyvaatimusten ta-
solle. Ilmanvaihdossa huomioidaan myös suunniteltu oppilasmäärän li-
säys. Muutostöiden vuoksi rakennetaan kaksi uutta lämmöntalteenotol-
la varustettua ilmanvaihtokonehuonetta kanavistoineen ja päätelaittei-
neen. 
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Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisäksi julkisivupinnan muutos 
tiilimuurauksesta tiiliverhouslevyksi ja ikkunoiden uusiminen vaativat ra-
kennusluvan.

Hankkeen toteuttaminen on välttämätön sisäilmaolosuhteiden paranta-
misen vuoksi. Tehtävät toimenpiteet parantavat samalla kiinteistön 
energiatehokkuutta.

Hanke toteutetaan sääsuojattuna rakentamisena viidessä vaiheessa.

Toiminta koulussa

Helsingin medialukio perustettiin vuonna 2005 yhdistämällä Pohjois-
Helsingin lukio, Malmin lukio ja Suutarilan lukio. Tapanilassa sijaitse-
vassa Helsingin suurimmassa lukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa.

Lukiossa on yleislinjan lisäksi medialinja, jonka opetuksessa painote-
taan medialukutaitoa. Haku medialinjalle tapahtuu yhteishaun lisäksi 
erillisellä hakemuksella. Kouluun otetaan vuosittain noin 270 uutta opis-
kelijaa, joista 60 medialinjalle ja 210 yleislinjalle.

Toiminnalliset tilamuutokset

Hanke ei sisällä toiminnallisia tilamuutoksia. 

Hankkeen yhteydessä lukion oppimisympäristöä nykyaikaistetaan ja 
laajennetaan irtokalusteiden uusimisen ja tietotekniikan päivityksen 
avulla.

Suunnitelluilla lisäyksillä rakennuksesta saadaan toimivampi ja tilan-
käytöltään entistä tehokkaampi koulu. 

Kustannukset 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Hankkeen laajuus on 8 268 brutto-m2 ja vuokra-ala on 7 460 m2. In-
vestoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 
8,31 miljoonaa euroa.

Hankeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa 2018 – 
2027 tarkistettaessa.

Lukion nykyinen vuokra on 10,95 euroa/htm²/kk. Kuukausivuokra on 81 
687 euroa ja vuosivuokra 980 244 euroa. 

Lukion tuleva vuokra on 18,57 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 
15,57 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,0 euroa/htm²/kk. Kuukausivuok-
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ra on 116 152,20 euroa ja vuosivuokra on yhteensä 1 393 826,40 eu-
roa. Tehtävät korjaukset lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
vuokrakuluja 413 582 euroa vuodessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa laite- ja irtokalustehankin-
noista sekä vaiheistukseen liittyvistä muuttokustannuksista.

Väistötilat

Rakentamisen ajaksi on elokuussa 2017 lukion pihaan rakennettu väis-
tötilat. 

Väistötilat on mitoitettu yhtä rakennusvaihetta varten. Väistötilan kus-
tannukset ovat noin 584 400 euroa, alv 0%. 

Väistötilojen vuokrakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
le ovat 303 400 euroa 37 kuukauden ajalta.

Rakentamisen aikaiset ylioppilaskirjoitukset voidaan järjestää sitä var-
ten varustetuissa tiloissa Käpylän peruskoulussa ja väistötilana toimi-
vassa rakennuksessa, osoitteessa Sturenkatu 2.

Aikataulu

Hankkeen toteutus alkaa huhtikuussa 2018 ja hanke valmistuu kesä-
kuussa 2020.

Vaikutusten arviointi

Tilojen terveellisyys, turvallisuus, käytettävyys ja viihtyisyys paranevat 
perusparannuksen myötä. Hankkeella parannetaan myös koulun toimi-
vuutta ja työskentelyolosuhteita.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -palvelu-
kokonaisuus on pyytänyt kasvatus-ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
4.1.2018 päivätystä Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusin-
nan sekä ilmanvaihdon muutostöiden hankesuunnitelmasta 13.2.2018 
mennessä.

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

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma 4.1.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.01.2018 
§ 15

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Kiinteistötunnus 091-040-0110-0005, Pysyvä rakennustunnus 22445, Moisiontie 3, 00730 Helsinki

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Helsingin Medialukion 4.1.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 8 268 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa. 

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala an-
taa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi
Jouko Snellman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40334

jouko.snellman(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21, 22, 23, 26, 29, 30 ja 34 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 24, 25, 27 ja 31 §: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.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 28 ja 32 §:t.

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

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
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Pöytäkirjan 33 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke-
mällä 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 kasvatus- 
ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

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 muutoksenhakija 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

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla 
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
sissa asioissa tärkeää

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.
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Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk-
sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

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 muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha-
kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis-
tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi-
ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittelylu-
pahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markkina-
oikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

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

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö
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Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta.

Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhe-
linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoi-
tuksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäi-
syyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

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

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

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

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui-
tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh-
dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin 
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie-
doksisaannista.
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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. Mikäli markkina-
oikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii asian 
käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

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

Emma Kari
puheenjohtaja
21 - 26 §

Pia Pakarinen
puheenjohtaja
27 - 34 §

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Joakim Horsma Petra Malin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.02.2018.


