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Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Harms-Aalto, Martina poissa: 80 §
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso saapui 16:06, poissa: 63 - 65 §:t , 

osa 66 §:ää
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa poissa: 69 §
Malin, Petra saapui 16:03, poissa: 63 - 65 §:t
Mohamed, Abdirahim saapui 16:02, poissa: 63 §, 64 §
Niskanen, Dani saapui 16:07, poissa: 63 - 65 §:t , 

osa 66 §:ää
Saxberg, Mirita saapui 16:19, poissa: 63 - 67 §:t
Siika-aho, Seppo 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
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Eranka, Essi viestintäpäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Korhonen Timo, Tapani yksikön päällikkö

saapui 17:17, poistui 17:40, läsnä: 
80 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
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63-80 §:t

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
63-75 §:t

Taina Tervonen vs. perusopetusjohtaja
76 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
77-78 §:t

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
79 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
80 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
63-80 §:t
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§ Asia

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

64 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

65 Asia/3 Viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli neljän tunnin varhaiskasva-
tuksen osalta

66 Asia/4 Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle maksettava korvaus viisi-
vuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta

67 Asia/5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2017

68 Asia/6 Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avus-
tuksiin

69 Asia/7 Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 
2018 korvauksesta

70 Asia/8 Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen kriteerien tarkennus

71 Asia/9 Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinta lukuvuosille 
2018 -2021

72 Asia/10 Kannettavien tietokoneiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle

73 Asia/11 Tietotekniikan tarvikkeiden sopimushankinta kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan toimipisteille

74 Asia/12 Paviljonkipäiväkoti Kuninkaantammea ja Kannelmäen peruskoulun 
luokkia 1–2 koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon 
antaminen hankesuunnitelmasta

75 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien 
käyttöä Helsingissä

76 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Pihlajiston ala-asteen pe-
rusparannuksen hankesuunnitelmasta

77 Asia/15 Varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahden perustaminen var-
haiskasvatus- ja esiopetusalueelle 2

78 Asia/16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

79 Asia/17 Eron myöntäminen vapaan sivistystyön päällikön virasta
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80 Asia/18 Viranhaltijan virkasuhteen irtisanominen

80 Asia/18 Uppsägning av en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande
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§ 63
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Martina Harms-Aallon ja Ville 
Jalovaaran sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Vesa Korkkulan.

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 Ville Jalovaaran sekä varatarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Abdirahim 
Mohamedin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 64
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia 2.-14.4.2018 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 20.3.2018

12 § Suomenkielisen lisäopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018-
2019

14 § Esiopetuspaikkojen vahvistaminen kaudelle 2018-2019

15 § Opetussuunnitelman muutos lukiodiplomeiden pohjakursseista

16 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Helsingin aikuislukion johtokun-
taan

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 3.-14.4.2018

26 § Siivouspalveluiden option käyttöönotto, RTK Palvelut Oy

24 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulospalkkiojärjestelmä vuo-
delle 2018

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 5. - 11.4.2018

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

48 § Jamkicks Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukai-
seen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlu-
kukaudelle

49 § Pilke päiväkodit Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain 
mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 
kevätlukukaudelle

50 § Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille myönnettävä li-
säavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan 
lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

51 § Päiväkoti Yliskylän kalusteet, minikilpailutus
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52 § Stadin Nuorisoseurat ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetus-
lain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2017–
2018

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 5.4.2018

5 § Lukion ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelu-
kokonaisuudenvuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen 

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivuilta:

Kasvatus-ja-koulutus-päätösasiakirjat ja Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/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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§ 65
Viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli neljän tunnin varhaiskas-
vatuksen osalta

HEL 2018-002264 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että maksuttoman varhaiskas-
vatuksen (4 tuntia päivässä) lisäksi järjestettävän varhaiskasvatuksen 
maksut määräytyvät viisivuotiailla seuraavasti:

- kun varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia, on maksu 20 % kokoai-
kaisen varhaiskasvatuksen maksusta,
- kun varhaiskasvatusta on 5-7 tuntia päivässä, on maksu 40 % kokoai-
kaisen varhaiskasvatuksen maksusta, ja
- kun varhaiskasvatusta on yli 7 tuntia päivässä, on maksu 65 % ko-
koaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden mak-
suton varhaiskasvatus järjestetään noudattaen Helsingissä päätettyjä 
esiopetuksen toiminta-aikoja. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin strategiassa vuosille 2017 -2020 mainitaan, että 
eriarvoistumista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasva-
tus. Siksi Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen 
nostamista. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta edistetään siten, että 
se on maksutonta viiden vuoden iästä alkaen vähintään neljä tuntia päi-
vässä.
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Vuonna 2017 oli viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 
maksutulokertymä noin 4,1 milj. euroa ja maksuton viisivuotiaiden var-
haiskasvatus vähentää maksukertymää noin 2 milj. euroa. Helsingissä 
on 6 469 vuonna 2013 syntynyttä lasta ja arviolta 550 lasta ei ole tällä 
hetkellä varhaiskasvatuksen piirissä. Viisivuotiaiden maksuttoman nel-
jän tunnin jälkeisestä varhaiskasvatuksesta asiakasmaksu määräytyy 
samoin perustein kuin esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen 
osalta: 

Viisivuotiaan maksuton varhaiskasvatus (4 tuntia päivässä) ja tätä täy-
dentävä varhaiskasvatus: Esimerkkinä korkein maksu korkeimmassa 
maksuluokassa (1.8.2018 lukien korkein maksu 289,00 euroa kuukau-
dessa):

4 tuntia on maksuton  
Max. 5 tuntia  58,00  euroa/kk
Yli 5 tuntia - max. 7 tuntia 116,00  euroa/kk
Yli 7 tuntia  65 % 188,00  euroa/kk

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus noudattaa esiopetuksen toi-
minta-aikoja, jotka ovat seuraavalle toimikaudelle 9.8.2018 – 
31.5.2019. Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ei ole esiope-
tuksen lomien eikä kesälomien aikana. Näinä aikoina lapsen varhais-
kasvatuksen maksu määräytyy osa- tai kokoaikaisen hoidon mukaises-
ti.

Helsinki on hakenut mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiai-
den maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2018 – 
31.7.2019.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 46

HEL 2018-002264 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

27.03.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli Carola Harju. Asiantuntija poistui kuulemi-
sensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
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§ 66
Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle maksettava korvaus vii-
sivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta

HEL 2018-000840 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityiselle palveluntuotta-
jalle maksetaan viisivuotiaista 160 euron kuukausikorvaus neljän tunnin 
maksuttoman hoitopäivän osalta suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä 
yksityisessä varhaiskasvatuksessa koulujen ja esikoulujen aukioloajal-
ta. Toimintakaudella 2018 - 2019 korvaus koskee 2013 syntyneitä lap-
sia. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus-ja koulutuslautakunta päättää, että yksityiselle 
palveluntuottajalle maksetaan viisivuotiaista 140 euron kuukausikor-
vaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta suomenkielisessä 
ja ruotsinkielisessä yksityisessä varhaiskasvatuksessa koulujen ja esi-
koulujen aukioloajalta. Toimintakaudella 2018 - 2019 korvaus koskee 
2013 syntyneitä lapsia.

Perustelut: 

Korvauksen suuruus yksityisille tulisi olla 35% keskimääräisestä mak-
susta, koska korvaus tulisi määrittää suhteessa samalla periaatteella 
kuin julkisessa kokopäivähoidossa. 
Esittelijän esityksessä yksityisille palveluntuottajille on esitetty keski-
määräistä 40% korvausta ja julkiselle puolelle 35% korvaus. 

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus-ja koulutuslautakunta päättää, että yksityiselle 
palveluntuottajalle maksetaan viisivuotiaista 140 euron kuukausikor-
vaus neljän tunnin maksuttoman hoitopäivän osalta suomenkielisessä 
ja ruotsinkielisessä yksityisessä varhaiskasvatuksessa koulujen ja esi-
koulujen aukioloajalta. Toimintakaudella 2018 - 2019 korvaus koskee 
2013 syntyneitä lapsia. Perustelut:  Korvauksen suuruus yksityisille tuli-
si olla 35% keskimääräisestä maksusta, koska korvaus tulisi määrittää 
suhteessa samalla periaatteella kuin julkisessa kokopäivähoidossa. 
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Esittelijän esityksessä yksityisille palveluntuottajille on esitetty keski-
määräistä 40% korvausta ja julkiselle puolelle 35% korvaus. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Ki-
vekäs, Pia Kopra, Abdirahim Mohamed, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, 
Seppo Siika-aho

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vas-
taehdotuksen äänin 10–2. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinkiläiset vanhemmat voivat valita lapselleen kunnallisen tai yksityi-
sen päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan. Yksityinen varhaiskasvatus 
täydentää kunnallista varhaiskasvatusta. Kunnallisessa varhaiskasva-
tuksessa on yhteensä 30 877 lasta ja yksityisessä 3 524. Suomenkieli-
siä kunnallisia päiväkoteja on 332 ja yksityisisä päiväkoteja on 119. 
Ruotsinkielisessä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 2055 lasta, 
ostopalveluissa 208 ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 250. Ruot-
sinkielisiä päiväkoteja on 33, ostopalvelupäiväkoteja 7 ja yksityisiä 8.   
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Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat 1.1.2018 al-
kaen. Kallein maksu on edelleen 290 euroa ja toisen lapsen maksu 
muuttui 90 prosentista 50 prosenttiin. Alin hoitomaksu on 27 euroa. 

Tämän lisäksi Helsingissä tehtiin päätös viisivuotiaiden 20 tunnin mak-
suttomasta varhaiskasvatuksesta 1.8.2018 alkaen. Muutosten johdosta 
kunnallinen varhaiskasvatus on huomattavasti aiempaa edullisempaa 
useammille perheille. 

Edellä mainitusta syistä johtuen alenee kunnallisen varhaiskasvatuksen 
maksut perheille. Vastaavasti yksityisen varhaiskasvatuksen maksut tu-
levat suhteessa kunnalliseen maksuun entistä korkeammiksi.
Perheiden ja lasten näkökulmasta on tärkeätä, että siirtymää yksityi-
sestä varhaiskasvatuksesta kunnalliseen ei tapahtuisi kunnallisen var-
haiskasvatuksen maksujen alenemisen vuoksi. Kunnallisessa varhais-
kasvatuksessa ei ole varauduttu yksityisestä varhaiskasvatuksesta siir-
tyviin suuriin lapsimääriin, mikä on mahdollista jos maksualennuksia ei 
kompensoida yksityiseen varhaiskasvatukseen. Jotta perheet voivat 
jatkaa yksityisessä päiväkodissa tarvitaan erillinen korvaus, joka mak-
setaan 5-vuotiaista lapsista yksityiselle palveluntuottajalle. Tällä kom-
pensoidaan yksityiselle palveluntuottajalle maksujen alenemista kun-
nallisella puolella ja mahdollistetaan hoitomaksun (omavastuun) alenta-
minen myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen hinta muodostuu lakisääteisestä yksityi-
sen hoidon tuesta ja kunnan maksamasta kuntalisästä. Viisivuotiaan 
yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä lasta kohdin on yhteensä 502,25 eu-
roa kuukaudessa ja jos perhe saa tulosidonnaista hoitolisää kokonais-
summa on 647,10 euroa kuukaudessa. Perhe maksaa hoitomaksuna 
omavastuun, joka on palveluntuottajan määrittämän varhaiskasvatuk-
sen hinnan ja yksityisen hoidon tukien välinen erotus. Yksityisen palve-
luntuottajan perimä hoitomaksu vaihtelee 0-700 euron välillä.

Päätettäväksi ehdotettu 160 euron kuukausikorvaus lasta kohden mää-
riteltiin laskemalla keskiarvo ja mediaani kaikkien yksityisten päiväko-
tien perheille maksettavaksi jäävästä hoitomaksusta. Mediaani ja kes-
kiarvo osuivat lähelle toisiaan ja sen pohjalta määriteltiin 400 euron hoi-
tomaksu. Kahdenkymmenen tunnin maksuton osuus kokopäivähoidon 
viikkotuntimäärästä on 40 prosenttia. Neljänkymmen prosentin osuus 
400 euron keskiarvo hoitomaksusta on 160 euroa.   

Korvaus viisivuotiaan hoitomaksuun maksettaisiin tuottajalle hakemuk-
sen mukaan, jonka liitteenä ovat lasten nimet ja hoitosopimukset. Ha-
kemuksessa tuottaja sitoutuu kohdentamaan korvauksen viisivuotiai-
den hoitomaksun alentamiseen. Yksityisen palvelutuottajien verkkosi-
vulla tulee olla näkyvissä viisivuotiaiden hoitomaksu erikseen. Korvauk-
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sesta päättää varhaiskasvatusalue 4:n aluepäällikkö suomenkielisten 
hakemusta osalta ja varhaiskasvatusalueen päällikkö ruotsinkielisten 
hakemusten osalta. 

Vuonna 2013 syntyneitä lapsia suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä 
yksityisessä varhaiskasvatuksessa on yhteensä 861. Maksettava viisi-
vuotiaiden korvauksen kustannukset ovat vuonna 2018 suomenkieli-
sessä varhaiskasvatuksessa arviolta 613 000 euroa ja vuonna 2019 
1,2 milj. euroa. Vastaavat kulut ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 
ovat vuonna 2018 40 000 euroa ja vuonna 2019 noin 78 000 euroa. 
Korvaus maksetaan 10 kuukaudelta ja noudattaa samoja toiminta-aiko-
ja kuin esiopetus. Lisäksi kustannuksia muodostuu hakemusten käsitte-
lyyn liittyvästä hallinnollisesta työstä. Tukea ei makseta 2013 syntyneil-
le pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville vieraskielisessä kaksi-
vuotisessa esiopetuksessa oleville lapsille.  

Toimialalla on aloitettu palvelusetelin käyttöönoton valmistelu osana yk-
sityisen varhaiskasvatuksen tukea. 

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta ehdotettu korvaus vaikuttaa 
siihen, että lapsille ei tule tarpeettomia siirtoja yksityisestä kunnalliseen 
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikan pysyvyys on tärkeä asia 
lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle sekä perheen arjen hyvinvoinnin ja 
toimivuuden kannalta.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedonantajat
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, §: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

kasvatuksen-ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 47
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HEL 2018-000840 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, §: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
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§ 67
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2017

HEL 2018-003252 T 00 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan toimintakertomuksen 2017.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Essi Eranka, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 74342

essi.eranka(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimintakertomus 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sekä sen toimialojen ja laitosten toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain ti-
linpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimiala- 
ja laitoskohtaiset toimintakertomukset. Kaupungin vuosikertomuksen 
sekä toimialojen ja laitosten toimintakertomusten laadinta perustuu 
kaupunginhallituksen päätökseen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.12.1997 kehottanut silloisia vi-
rastoja ja laitoksia laatimaan vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja 
lähettämään sen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakuntansa kautta. 

Hallintokeskuksen antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee 
tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja viraston (nykyisen 
toimialan) tai laitoksen kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoit-
teiden toteutumisesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. 
Taloutta ja henkilöstöä sekä muita keskeisiä kysymyksiä koskevista 
tunnusluvuista tulee esittää ainakin kertomusvuoden ja sitä edeltävän 
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vuoden vertailutiedot. Toimintakertomuksessa on lisäksi kerrottava 
olennaiset toiminnassa ja organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2017 toiminta-
kertomus on liitteenä.

Vuoden 2017 toimintakertomuksessa kuvataan toimialan ensimmäistä 
puolta vuotta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala aloitti 1.6.2017, kun 
opetusvirasto, varhaiskasvatusvirasto, Helsingin työväenopisto ja Hel-
singfors arbis muodostivat uuden toimialan. Uudistus mahdollistaa en-
tistä parempaa kasvatusta ja koulutusta Helsingin päiväkodeissa, pe-
ruskouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa ja vahvistaa elinikäistä oppi-
mista. Kasvatusta ja koulutusta järjestetään eri puolilla kaupunkia noin 
700 toimipaikassa. Henkilöstöä toimialalla on 13 000. 

Vuonna 2017 käyttöön otettu varhaiskasvatussuunnitelma ja opetus-
suunnitelmat eri kouluasteilla toivat uudistuksia päiväkoteihin, kouluihin 
ja oppilaitoksiin. Koko toimialalla vietiin läpi mittavaa pedagogista uu-
distustyötä – johtotähtenä lapsen, nuoren ja aikuisen hyvä oppiminen. 
Syksyn aikana konkretisoitui eri-ikäisten helsinkiläisten elinikäisen oppi-
misen polku, sillä organisatoriset rajat ylittävä yhdessä tekeminen on 
avannut uusia mahdollisuuksia kehittää kasvatusta ja koulutusta Hel-
singissä. Vuonna 2017 Helsinki onnistui toteuttamaan myös koulutusta-
kuun, kun kaikille peruskoulun päättäville löytyi jatkopaikka. 

Lasten ja nuorten määrä kasvoi varhaiskasvatuksessa 831 lapsella ja 
perusopetuksessa 1 327 oppilaalla.

Vuoden 2017 lopussa kaupungin ylläpitämiä päiväkoteja oli 326 ja yksi-
tyisiä päiväkoteja 123. Kaksi kolmesta Helsingin 1-6 -vuotiaasta osallis-
tui kaupungin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Suomenkielisissä 
päiväkodeissa lapsia oli yli 23 000, ruotsinkielisissä melkein 1 900 ja 
ostosopimuspäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa yhteensä yli 1 200. 
Sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 
otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatussuunnitelma.

Helsingissä oli 128 peruskoulua, joista 101 kaupungin ylläpitämiä. Yh-
teensä peruskouluissa opiskeli yli 51 000 koululaista. Kaupungin ylläpi-
tämissä suomenkielisissä peruskouluissa oli 37 627 oppilasta ja ruot-
sinkielisissä peruskouluissa 3 532 oppilasta. Yksityisissä tai valtion yllä-
pitämissä peruskouluissa oli 9 912 oppilasta. 

Lukioasteen oppilaitoksia oli 38, joista 15 kaupungin ylläpitämiä. Kau-
pungin suomenkielisissä lukioissa oli yli 7 000 opiskelijaa ja ruotsinkieli-
sissä yli 1 200 opiskelijaa. Yksityisissä tai valtion ylläpitämissä lukioissa 
noin 5 800 opiskelijaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 14 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
17.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

Kaupungin järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammat-
tiopistossa oli oppilaitosmuotoisessa peruskoulutuksessa 8 504 opiske-
lijaa.

Toimialan käyttötalouden kokonaismenot 1.6. – 31.12.2017 olivat 651 
miljoonaa euroa ja tulot 41 miljoonaa euroa. Päiväkotien, koulujen ja 
oppilaitosten varustamiseen ja kalustamiseen investoitiin runsaat 13 
miljoonaa euroa. Toimialan talousarvio toteutui kokonaisuutena erittäin 
hyvin. Käyttötalouden nettomenot (menot-tulot) olivat 7,9 miljoona eli 
1,3 % pienemmät kuin talousarviossa. Tulot ylittivät talousarvion noin 8 
miljoonalla eurolla johtuen toimialan saamasta hankerahoituksesta. Li-
säksi asiakasmaksutulot kasvoivat varhaiskasvatuksen ennakoitua 
suuremman asiakasmäärän seurauksena. Menot toteutuivat talousar-
vion mukaisesti. Kaikki toimialan seitsemän sitovaa tavoitetta saavutet-
tiin.

Vuoden lopussa toimialan palveluksessa oli yhteensä noin 13 000 hen-
kilöä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa työskenteli yhteensä 
5 230, joista lastenhoitajia oli 2 326 ja lastentarhanopettajia 1 564. Mui-
ta palvelukokonaisuudessa työskenteleviä suurempia ammattiryhmiä 
olivat muun muassa 132 perhepäivähoitajaa, 181 erityisavustajaa (osa 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa), 231 päiväkotiapulaista ja 
leikkipuistotoiminnassa 169 ohjaajaa.

Perusopetuksessa työskenteli 3 430 henkilöä, joista 2 886 on opettajia, 
351 koulunkäyntiavustajia, 80 rehtoreita, 54 kuraattoreita ja 47 psykolo-
geja.

Lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä 
työskenteli 1 510 henkilöä, ja heistä noin 477 lukiokoulutuksessa, 918 
ammatillisessa koulutuksessa, 48 vapaassa sivistystyössä (pois lukien 
tuntiopettajat) ja 68 toisen asteen opiskelijahuollon palveluissa.  

Ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa työskenteli 940 henkilöä, 
joista 413 varhaiskasvatuksessa, 372 perusopetuksessa, 93 lukiokou-
lutuksessa, 28 vapaassa sivistystyössä (pois lukien tuntiopettajat) sekä 
35 asiantuntija- ja toimistopalveluissa ja johdossa.

Hallinto- ja tukipalveluissa työskenteli yhteensä noin 500 henkilöä ja 
heistä lähes puolet kouluilla ja oppilaitoksissa erilaisissa tukitehtävissä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Essi Eranka, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 74342

essi.eranka(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimintakertomus 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 68
Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan 
avustuksiin

HEL 2018-003483 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota opetuslautakunnan 
25.4.2017 (§ 53) tekemän päätöksen ja hyväksyä seuraavat perusope-
tuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteet:

1. Avustus on tarkoitettu Helsingin kaupungissa tarjottavaan perusope-
tuslain 8 a luvun mukaiseen iltapäivätoimintaan, jota toteutetaan Ope-
tushallituksen perusteiden ja opetuslautakunnan hyväksymän kaupun-
gin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

2. Avustuksia myönnetään vuosittain talousarvioon hyväksyttyjen mää-
rärahojen puitteissa. Palveluntuottaja hakee avustusta arvioidun oppi-
lasmäärän ja talousarvionsa perusteella seuraavan lukuvuoden toimin-
taan.

3. Oppilaskohtainen avustus

Oppilaskohtainen avustus koostuu laskennallisesta oppilaskohtaisesta 
euromäärästä.

4. Ryhmäkohtainen avustus

Ryhmäkohtaista avustusta myönnetään laskennallinen euromäärä ku-
takin toimintapaikkaa kohden. Kokonaissumma määräytyy palvelun-
tuottajan toimintapaikkojen lukumäärän mukaan.

5. Uuden ryhmän perustamisraha

Uudelle toimintapaikalle myönnetään ensimmäisenä toimintavuonna 
laskennallinen euromäärä. Määräraha on tarkoitettu toimintavälineisiin 
ja toimitilan kevyeen varustamiseen iltapäivätoimintaa palvelevaksi. 
Toimintapaikkaa ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittävästi. 
Uuden ryhmän perustamisraha myönnetään ensimmäistä kertaa käyn-
nistyvälle ryhmälle.

6. Välipala

Koulujen tiloissa tai välittömässä läheisyydessä toimivien iltapäivätoi-
minnanryhmien osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii 
välipalojen tilaamisesta ja maksatuksesta koulukohtaiselle ruokapalve-
lun tuottajalle.
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7. Harkinnanvarainen avustus

7.1. Erityisen tuen oppilaiden ryhmäkohtainen lisäresurssi

Erityisen tuen oppilaiden toimintaan kohdennetaan ryhmäkohtaista lisä-
resurssia lisäohjaajien palkkakustannuksiin. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala kartoittaa ryhmäkohtaisen lisäresurssitarpeen yhteistyössä 
palveluntuottajan kanssa. Lisäresurssitarve perustuu oppilaskohtaiseen 
harkintaan. Lisäresursointi mahdollistaa erityisen tuen oppilaiden onnis-
tuneen integroitumisen ryhmään. Lisäresurssin tarve tarkentuu elo-
kuussa toiminnan käynnistyessä ja tarkistetaan 20.9. oppilasmäärätar-
kistuksen yhteydessä.

7.2. Todelliset tilavuokrat

Alueilla, joilla ei ole osoittaa riittäviä toimintaan soveltuvia iltapäivätoi-
minnan tiloja kouluilla tai muissa toimintaan soveltuvissa kaupungin ti-
loissa, arvioidaan vuokratilojen tarpeellisuus tapauskohtaisesti. Näissä 
tapauksissa korvataan toimijoille kohtuuhintaiset ulkopuolisilta vuokra-
tut toimintatilat. Mikäli hakija järjestää toimintaa omistamissaan tiloissa, 
ei vuokrakuluihin myönnetä avustusta.

7.3. Kiinteistönhuoltokustannukset

Voidaan myöntää juokseviin kiinteistöhuoltokustannuksiin, kuten vesi ja 
sähkökuluihin.

8. Harkinnanvarainen lisäavustus

Harkinnanvaraista lisäavustusta haetaan toiminnan käynnistyttyä erityi-
sen painavien syiden perusteella. Perusteluna on pienten tai aloittavien 
uusien iltapäivätoiminnan ryhmien toiminnan turvaaminen. Haasteena 
on talouden tasapainon löytyminen. Lähtökohtaisesti ryhmissä on vä-
hintään kaksi ohjaajaa.

Harkinnanvaraista lisäavustusta voi hakea vuoden lopussa toteumape-
rusteisesti lapsen edun mukaisiin tulkkipalveluihin.

9. Korvattavat asiakasmaksut

Palveluntuottajille maksetaan lukukausittain asiakasmaksuhuojennuk-
sista johtuvat asiakasmaksujen menetykset hakemusten perusteella.

Järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja 
toimintapaikkojen lukumäärän mukaan käyttäen kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan vahvistamia periaatteita sekä lukuvuosittain vahvistamia 
euromääriä.
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Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan hallintojohtajan tekemään avustuksia koskevat 
järjestökohtaiset maksatuspäätökset, harkinnanvaraiset lisäavustus-
päätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämi-
sestä.

Avustukset myönnetään talousarvion puitteissa.

Avustuksen myöntämisen ehtoina noudatetaan kaupunginhallituksen 
12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusohjeita ja vuosittain talousar-
vioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeita sekä muita kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
hyväksymiä toiminnan toteuttamista koskevia ohjeistuksia ja päätöksiä. 
Avustus myönnetään seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan tukemi-
seen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

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

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan järjestöavus-
tukset ovat haettavissa vuosittain tammi-helmikuun aikana. Tarkempi 
vuosittainen hakuaika ilmoitetaan kaupungin avustusten yhteiskuulu-
tuksessa joulukuun aikana.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusanomukset val-
mistellaan päätettäväksi vuosittain talousarvioon varattujen määräraho-
jen puitteissa ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymiä avustus-
perusteita noudattaen. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa. 
Päätös iltapäivätoiminnan paikasta lähetetään huoltajille heinäkuun al-
kuun mennessä.

Opetuslautakunta on päättänyt 13.12.2011 § 242 uudet palveluntuotta-
jakriteerit joiden mukaisesti uudet palveluntuottajat valitaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 19 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
17.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palveluntuottajien välinen ilta-
päivätoiminnan järjestämisen sopimus tarkistetaan vuosittain. Sopimuk-
sen molempia osapuolia koskee kolmen (3) kuukauden irtisanoutumi-
saika.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

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

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 69
Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuo-
den 2018 korvauksesta

HEL 2018-003786 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa yksityisten sopimus-
koulujen ennakoitua perusopetuksen korvausta koskevaa päätöstään 
31.10.2017 § 92 Helsingin Kristillisen Koulun osalta siten, että Helsin-
gin Kristillisen Koulun korvaus vuodelle 2018 on 340 562 euroa.

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula (hallintolain 28.1 § 4 -kohta). 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2018 ennakko liitelaskelman tarkistus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvausten laskennan yleisperiaatteena on, että sopimuskoulut saavat 
oppilasta kohti saman rahoituksen kuin Helsingin kaupungin koulut. So-
pimuskoulut saavat perusrahoituksen lakisääteisinä kotikuntakorvauksi-
na, jotka vähennetään oppilaiden kotikuntien saamista valtionosuuksis-
ta. Korvaus oppilasta kohti lasketaan vähentämällä Helsingin kaupun-
gin koulujen oppilasta kohti saamasta määrärahasta sopimuskoulujen 
saamat lakisääteiset kotikuntakorvaukset oppilasta kohti. Tarkemmat 
laskentaperiaatteet on määritelty sopimuksissa. Korvaus maksetaan 
sopimusten mukaan vain helsinkiläisistä oppilaista. 
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Yksityisten sopimuskoulujen ennakoitu perusopetuksen korvauslaskel-
ma laaditaan sopimuksen mukaan seuraavalle talousarviovuodelle 
31.10. mennessä. Laskelmaa korjataan tarvittaessa lainsäädännön, 
valtion maksamien kotikuntakorvausperusteiden tai kaupungin koulujen 
rahoitusperiaatteiden muuttuessa. Kotikuntakorvaus lasketaan opetuk-
senjärjestäjittäin ja ikäryhmittäin kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain (676/2014) 38 §:n mukaisesti. Kaupungin koulujen 
rahoitusperiaatteista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Ennakkolaskelmaa laadittaessa lokakuussa 2017 ei ollut käytettävissä 
valtionvarainministeriön vuodelle 2018 vahvistamia kotikuntakorvaus-
perusteita.

Valtiovarainministeriö vahvisti vuoden 2018 perusopetuksen kotikunta-
korvauksen perusosaksi 6 511,92 euroa. Ennakkolaskelmassa kotikun-
takorvauksen perusosa oli laskettu 6 573,54 euron suuruisena. Ennak-
kolaskelma perustui vuoden 2018 talousarvioehdotukseen, jossa kau-
pungin peruskouluille oli asetettu noin prosentin tuottavuustavoite. Tä-
mä tuottavuustavoite ei kuitenkaan sisältynyt vuoden 2018 tulosbudjet-
tiin.

Näiden muutosten ja valtionvarainministeriön kotikuntakorvaustulojen 
perusteena olevien oppilasmäärien tarkistusten perusteella Helsingin 
Kristillisen Koulun korvaus muuttui verrattuna ennakkolaskelmaan. Hel-
singin Kristillisen Koulun sopimuskorvaus oli ennakkolaskelmassa 100 
605 euroa. Tarkistuslaskennan tuloksena korvauksen määrä nousi 340 
562 euroon.

Muiden yksityisten sopimuskoulujen kohdalla ei ollut korvauslaskel-
maan vaikuttavia muutoksia.

Lakisääteisen kotikuntakorvauksen pieneneminen ja kaupungin koulu-
jen saaman rahoituksen kasvu (tuottavuustavoitteen poistaminen tulos-
budjetissa) nostavat sopimusten mukaista korvausperustetta oppilasta 
kohden.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2018 ennakko liitelaskelman tarkistus

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 70
Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen kriteerien tarken-
nus

HEL 2017-013518 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaiset päi-
väkotitoiminnan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoiminnan 
käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 1.1.2019 alkaen. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Myöntämisperiaatteet 1.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteita esitetään muutettavaksi seu-
raavin rajoituksin. Samalle palveluntuottajalle voidaan myöntää enin-
tään yksi käynnistämistuki vuodessa. Käynnistämistuki voidaan myön-
tää enintään kolme kertaa samalle palveluntuottajalle. Tukea on haetta-
va kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun uusi päiväkoti tai ryhmäper-
hepäiväkoti on saanut kunnan hyväksynnän toiminnan aloittamiseksi. 

Käynnistämistuki voidaan periä takaisin, mikäli palveluntuottaja on an-
tanut virheellistä tietoa, joka on vaikuttanut päätökseen. 

Jatkossa käynnistämistuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä vastaa 
varhaiskasvatusalue neljän aluepäällikkö. Aiemmin päätökset on tehnyt 
varhaiskasvatusjohtaja. 

Nämä yllä mainitut kolme rajoitusta käynnistämistuen myöntämisperi-
aatteisiin ja tarkennus käynnistämistuen takaisinperintään sekä päätös-
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ten tekijän vaihtuminen tulevat voimaan 1.1.2019.  
Vuoden 2018 käynnistämistukihakemukset käsitellään vanhojen myön-
tämisperiaatteiden mukaan.  

Käynnistämistuen tavoitteena on tukea yksityisiä palveluntuottajia toi-
minnan alkuvaiheessa. Käynnistämistuki on määrärahapohjainen ja si-
tä myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä niin kauan kun tu-
kea riittää. Jotta tuki kohdentuisi mahdollisimman monelle yrittäjälle on 
perusteltua rajoittaa sen myöntämistä samalle palveluntuottajalle yh-
teen kertaan vuodessa. Palveluntuottaja voi saada kolmen vuoden ai-
kana maksimissaan yhteensä 90 000 euroa käynnistämistukea. 

Käynnistämistukea myönnetään 1 000 euroa uutta perustettavaa hoito-
paikkaa kohden. Käynnistämistukea myönnetään enimmillään 30 000 
euroa. Kun varhaiskasvatuspaikkoja lisätään olemassa olevaa toimiti-
laa laajentamalla, tukea myönnetään 500 euroa hoitopaikkaa kohden ja 
myönnettävä enimmäismäärä on 15 000 euroa. Tukea voi hakea ympä-
ri vuoden ja sitä myönnetään määrärahan puitteissa. Nykyisen käytän-
nön mukaan käynnistämistuen hakeminen seuraavan vuoden määrära-
hasta on aiheuttanut useana vuonna käynnistämistukihakemusten su-
man tammikuulle ja edellisenä vuonna perustetut päiväkodit ovat saa-
neet kuluvana vuonna perustettavien päiväkotien käynnistämistuen. 

Palveluntuottajaa velvoitetaan toimittamaan kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalle tilityksen käynnistämistuen käytöstä vuoden kuluttua 
sen myöntämisestä. 

Yksityisille palveluntuottajille on myönnetty käynnistämistukea kokeilu-
na tammikuusta 2010 alkaen, jolloin hyväksyttiin käynnistämistuen 
myöstämisperiaatteet (kaupunginvaltuusto 11.11.2009 § 244 ja 
28.10.2010 § 229). Vuonna 2015 käynnistämistuki vakinaistettiin ja 
myöntämisperiaatteet päivitettiin silloista uutta organisaatiota vastavak-
si (09.12.2015 § 350). 

Vuonna 2013 käynnistämistuen määräraha oli 310 000 euroa. Vuonna 
2014 määräraha oli 250 000 euroa ja vuodesta 2015 alkaen määräraha 
on ollut 150 000 euroa vuodessa. 

Käynnistämistukea on myönnetty vuosina 2010- 2017 yhteensä 67 uu-
delle päiväkodille ja kahdelle ryhmäperhepäiväkodille. Viidessä päivä-
kodissa on laajennettu olemassa olevia tiloja uusien hoitopaikkojen 
saamiseksi. Uusia kokopäiväisiä hoitopaikkoja on saatu yhteensä 1340 
lapselle.
Vuoden 2017 lopussa yksityisiä päiväkoteja oli  119 ja ryhmäperhepäi-
väkoteja 4. Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa on 3524.  

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Myöntämisperiaatteet 1.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus-ja koulutus toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 10

HEL 2017-013518 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

23.01.2018 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
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§ 71
Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinta lukuvuosil-
le 2018 -2021

HEL 2018-000918 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että peruskoulujen ja päiväko-
tien erityiskuljetukset lukuvuosina 2018 - 2021 hankitaan seuraavasti, 
kuitenkin siten, että oppilas- ja lapsimäärät tarkentuvat todellisten kulje-
tuksiin oikeutettujen oppilaiden ja lasten mukaisesti:

1. ERITYISKULJETUKSET

JAVATRANS OY

Arabian peruskoulu
Herttoniemenrannan ala-aste
Hietakummun ala-aste
Jätkäsaaren peruskoulu
Kallion ala-aste
Karviaistien koulu
Katajanokan ala-aste
Konalan ala-aste
Koskelan ala-aste
Käpylän peruskoulu
Laajasalon peruskoulu
Malmin peruskoulu
Malminkartanon ala-aste
Meilahden yläaste
Metsolan ala-aste
Naulakallion koulu
Pihkapuiston ala-aste
Pukinmäenkaaren peruskoulu
Roihuvuoren ala-aste
Sophie Mannerheimin koulu
Strömbergin ala-aste
Taivallahden peruskoulu
Töölön ala-aste
Yhtenäiskoulu
Botby grundskola och förskola
Grundskolan Norsen
Minervaskolan och förskola
Zacharias Topeliuskolan och förskola
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KUNINKAANTIEN LIIKENNE OY
Kontulan ala-aste
Pitäjänmäen peruskoulu
Tahvonlahden ala-aste

LOGI POINT OY
Maatullin ala-aste
Solakallion koulu
Suutarinkylän peruskoulu

MR. TAXI OY
Suomenlinnan ala-aste

SUOMEN TAXI-SERVICE OY
Aleksis Kiven peruskoulu
Aurinkolahden peruskoulu
Hertsikan ala-aste
Hiidenkiven peruskoulu
Itäkeskuksen peruskoulu
Jakomäen peruskoulu
Kalasataman peruskoulu
Kannelmäen peruskoulu
Keinutien ala-aste
Kulosaaren ala-aste
Laakavuoren ala-aste
Maunulan ala-aste
Meilahden ala-aste
Mellunmäen ala-aste
Merilahden peruskoulu
Munkkiniemen ala-aste
Munkkivuoren ala-aste
Myllypuron peruskoulu
Oulunkylän ala-aste
Pihlajamäen ala-aste
Pihlajiston ala-aste
Pohjois-Haagan ala-aste
Porolahden peruskoulu
Puistolanraitin ala-aste
Puistolan peruskoulu
Puistopolun peruskoulu
Puotilan ala-aste
Sakarinmäen peruskoulu
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Siltamäen ala-aste
Snellmanin ala-aste
Suutarilan ala-aste
Tapanilan ala-aste
Toivolan koulu
Torpparinmäen peruskoulu
Vartiokylän ala-aste
Vesalan peruskoulu
Vuoniityn peruskoulu
Östersundomskolan
Degerö lågstadieskola
Hoplaxskolan

2. PÄIVÄKOTIEN KULJETUKSET

KAJON OY
Päiväkoti Plommonet
Päiväkoti Troolari
Päiväkoti Kamppi

SUOMEN TAXI-SERVICE OY
Päiväkoti Landbo
Päiväkoti Elka
Päiväkoti Laakavuori
Päiväkoti Viskari

3. INVAKULJETUKSET

KAJON OY
Munkkiniemen ala-aste
Solakallion koulu
Sophie Mannerheimin koulu

KUNINKAANTIEN LIIKENNE OY
Myllypuron peruskoulu

JAVATRANS OY
Käpylän peruskoulu
Pukinmäenkaaren peruskoulu

SUOMEN TAXI-SERVICE OY
Arabian peruskoulu
Aurinkolahden peruskoulu
Kulosaaren ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Merilahden peruskoulu
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Sakarinmäen peruskoulu
Vuoniityn peruskoulu

TAXIA OY
Strömbergin ala-aste

4. HENKILÖKOHTAISET KULJETUKSET + INVAKULJETUKSET

Taxia Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Taksi Villikka 
Oy:n, K-Max Oy:n, Taksikuljetus Harri Vuolle Oy:n ja Taxibusline24 
Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina valmistelijan esittämin perus-
tein.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Tarvittavat lisähankinnat oppilas- tai lapsimäärän kasvaessa tilataan 
kouluittain tai päiväkodeittain valitulta toimittajalta. Uuden koulun tai 
päiväkodin tarvitsemat kuljetukset kilpailutetaan vertailuun valittujen toi-
mittajien kesken.

Hankinnan kokonaisarvo mukaan lukien optiovuodet on n. 28,5 milj. eu-
roa, alv. 0 %.

Sopimusaika on 1.8.2018 - 30.6.2021 ja se sisältää kahden (2) vuoden 
option, jonka käyttöön otosta päättää tilaaja.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoi-
tuksella, kun tarvittava kalusto ja tarvittava henkilöstö on palveluntar-
joajien osalta tarjouspyynnön mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hinta- ja laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talous- ja suunnitteluyksikön hankinnat kilpailutti tarjouspyynnöllä 
150694/2.2.2018 (HEL 2018 - 000918) peruskoulujen ja varhaiskasva-
tuksen erityiskuljetukset lukuvuosille 2018 - 2021. Hankinnasta ilmoitet-
tiin Hilmassa 6.2.2018 sekä Tarjouspalvelu.fi:ssä. 

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja vertailuperustee-
na oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta - laatusuhde.

Hankinta sisältää suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja varhais-
kasvatuksen toimipisteiden erityiskuljetukset, invakuljetukset sekä lää-
kärintodistukseen perustuvat henkilökohtaiset kuljetukset ja invakulje-
tukset. 

Suomenkielisiä kuljetettavia oppilaita on tarjouksen jättöhetkellä  1161, 
ruotsinkielisiä 53 ja varhaiskasvatuksessa kuljetusta tarvitsevia lapsia 
oli yhteensä 35.

Erityiskuljetukset ovat pääsääntöisesti yhteiskuljetuksia, poikkeuksena 
lääkärintodistukseen perustuvat henkilökohtaiset kuljetukset.

Kilpailutettavia koulukohteita oli yhteensä 76 ja varhaiskasvatuksen toi-
mipisteitä 7. Tarjouksen sai antaa yhdestä, useammasta tai kaikista 
kohteista. Tarjouspyynnön mukaan erityiskuljetukset, invakuljetukset ja 
henkilökohtaiset  + invakuljetukset vertailtiin erikseen. Näin ollen vali-
tuksi tuli seitsemän (7) toimittajaa. 

Vertailuhintana käytettiin kuljetuksen päivän hintaa/oppilas/lapsi, joka 
sisältää kaksi (2) matkaa.

Määräaikaan 9.3.2018 klo 09.00 mennessä tarjouksen jätti kuusitoista 
(16) palveluntarjoajaa; Taksi Villikka Oy, K-Max Oy, Taksikuljetus Harri 
Vuolle Oy, Taxibusline24 Oy, Suomen Taxi-Service Oy, Mr. Taxi Oy, 
Taxia Oy, Uudenmaan Osuusbussit, Logi Point Oy, Taksikuljetus Oy, 
Juhan Taksi Oy, Kajon Oy, Javatrans Oy, A-Trafik Oy, Kuninkaantien 
Liikenne Oy ja Rapiditaxi Oy.
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Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien 
vähimmäisvaatimusten täyttyminen ja tarjousten tarjouspyynnön mukai-
suus. Taksi Villikka Oy:n, K-Max Oy:n, Taksikuljetus Harri Vuolle Oy:n 
ja Taxibusline24 Oy:n tarjoukset hylättiin tarjouspyynnön vastaisina, 
koska vähimmäisvaatimukset eivät täyttyneet.

Taksi Villikka Oy:n tarjouksessa pyydetyt autojen yksilöidyt tiedot olivat 
puutteellisia, kuljettajilta puuttui taloudellisen ajotavan koulutukset ja ta-
loudellisen ja rahoituksellisen tilanteen kertova Alfa Rating raportti 
puuttui.

K-Max Oy tarjouksesta puuttuivat kuljettajilta vaadittu ensiapukoulutus 
ja todistus kuljettajien taloudellisen ajotavan koulutuksesta.

Taksikuljetus Harri Vuolle Oy:n tarjouksesta puuttui todistus taloudelli-
sen ajotavan kurssista, lisäksi kalustoluettelon tiedot ja selvitys kuljetta-
jien ensiaputaidoista olivat puutteelliset.

Taxibusline24 Oy:n tarjouksesta puuttuivat taloudelliseen ja rahoituk-
sellisen tilanteen  kertova Alfa Rating raportti, todistus taloudellisen ajo-
tavan kurssista, referenssitiedoista ei ilmennyt vaadittu kokemus koulu- 
tai päiväkotikuljetuksista ja selvitys ensiapukurssista puuttui. Lisäksi 
taksi/liikenneluvista esitetyt kopiot eivät kaikilta osin olleet luettavia.

Tarjousvertailuun valittiin Suomen Taxi-Service Oy, Mr. Taxi Oy, Taxia 
Oy, Uudenmaan Osuusbussit, Logi Point Oy, Taksikuljetus Oy, Juhan 
Taksi Oy, Kajon Oy, Javatrans Oy, A-Trafik Oy, Kuninkaantien Liikenne 
Oy ja Rapiditaxi Oy.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus - paras hinta-
laatusuhde seuraavasti:

1. Hinta 70 %, 70 pistettä
2. Laatu 30 %, enintään 30 pistettä seuraavasti:

- tarjoajalla on käytössään kuljettajakohtainen ajotavan seurantajärjes-
telmä, 10 pistettä.
- palvelun tuottamiseen käytettävistä autoista 100 % täyttää EURO-6 
normin, 20 pistettä, autoista 50 % täyttää EURO-6 normin, 10 pistettä.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 28,5 milj. euroa, alv. 0 %, sisältäen kah-
den (2) vuoden option.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen periaatteita vähimmäis-
vaatimuksissa ja vertailuperusteena.

Liitteenä on hinta- ja laatuvertailu.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hinta- ja laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
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§ 72
Kannettavien tietokoneiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle

HEL 2018-003833 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialalle tilataan peruso-
petuksen digiohjelman mukaisesti uusia kannettavia tietokoneita perus-
kouluihin ja vanhentuneiden tietokoneiden tilalle hankintaan uusia tieto-
koneita päiväkoteihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, peruskouluihin, lukioi-
hin ja hallintoon. Yhteensä koneita hankintaan 15 000 kpl vuoden 2018 
aikana.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialajohtajan tekemään hankinnat. Laitteet tilataan 
Tietokeskus Oy:ltä.

Hankinnan arvioitu arvo on 6 500 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tällä hankinnalla jatketaan koulujen oppilaskoneiden hankintaa digitali-
saatiohankkeen mukaisesti. Digitalisaatiohankkeen tavoitteena on, että 
50 %:lla 1.–2.-luokkalaisista, 75 %:lla 3.–6.-luokkalaisista ja 100 %:lla 
7.–9.-luokkalaisista on käytössään kannettava tietokone.

Lisäksi tällä hankinnalla korvataan elinkaarensa päässä olevia laitteita.
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Hankintakeskus on kilpailuttanut tietotekniikan laitteet, hankinta Tieto-
keskus Oy:ltä perustuu tähän kilpailutukseen ja puitesopimukseen 
H029-14 (Dnro HEL 2014-007557).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

ICT-hankinnat
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§ 73
Tietotekniikan tarvikkeiden sopimushankinta kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan toimipisteille

HEL 2018-002675 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialan toimipisteisiin 
hankitaan tietotekniikan pientarvikkeita. Vuoden 2018 aikana hankitta-
vien tarvikkeiden kokonaisarvo on enintään 1 600 000 euroa (alv. 0%). 
Kustannukset maksetaan tililtä 450100 (IT-tarvikkeet), sisäinen tilaus 
1483000014 (Tietohallintopalvelut/Hallinto ICT).

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialajohtajan tekemään tilaukset. Laitteet tilataan 
kaupungin kilpailuttamalta sopimustoimittajalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimipisteet tarvitsevat tietotekniikan pientarvikkeita vaihtelevan mää-
rän. Tilaukset toteutetaan toimipisteille tehtävien puutekyselyjen pohjal-
ta useammassa erässä vuoden 2018 aikana.

Hankintakeskus on kilpailuttanut tietotekniikan tarvikkeet sopimuskau-
delle 14.9.2015 - 13.9.2018. Sopimustoimittaja on palvelukeskuksen lo-
gistiikkakeskus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

ICT-hankinnat

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
19.03.2018 § 20

HEL 2018-002675 T 02 08 02 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että kouluille tilataan tietotekniikan tarvikkeita 
Helsingin kaupungin Palvelukeskuksen logistiikkakeskukselta.

Hankinnan kokonaishinta on enintään 400 000,00 € (alv0%). Kustan-
nukset maksetaan tililtä 450100 1483000014 (IT-tarvikkeet, sisäinen ti-
laus, Tietohallintopalvelut/Hallinto ICT).

Päätöksen perustelut

Tarvikkeiden hankinta perustuu kouluilta saatuihin puutelistoihin.

Hankittavaksi esitettyjä tuotteita tarjosi voimassa olevan(14.9.2015-
13.9.2018) sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungin logistiikkakes-
kus.

Hinta- ja tuotetiedot saatu logistiikkakeskukselta.

Tilattavat tarvikkeet eriteltynä liitteessä.

Lisätiedot
Matti Kylmänen, järjestelmäasiantuntija, puhelin: 310 71977

matti.kylmanen(a)hel.fi
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§ 74
Paviljonkipäiväkoti Kuninkaantammea ja Kannelmäen peruskoulun 
luokkia 1–2 koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon 
antaminen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-003258 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä paviljonkipäiväkoti Ku-
ninkaantammea ja Kannelmäen peruskoulun luokkia 1–2 koskevan tar-
veselvityksen ja antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaostolle 23.3.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta 
omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Samalla lautakunta päätti perustaa varhaiskasvatusyksiköt Hakunin-
maa-Kuninkaantammi ja Vuorilinna-Raitti. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Väestöennusteen mukaan vuosina 2017–27 Kuninkaantammen osa-
alueella 1–6-vuotiaan väestön määrä kasvaa 440 lapsella ja 7–11-vuo-
tiaan väestön noin 300 lapsella. Vuoden 2019 alussa ennustetaan alu-
eella asuvan jo 85 alle kouluikäistä lasta. Vuoden 2020 alussa 7–11-
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vuotiaita ennustetaan olevan 75. Alueelle tuleva pysyvä päiväkoti- ja 
koulurakennus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuosina 2021–22 toteutettavana hankkeena. Koska lähialueella sijait-
sevat päiväkodit ovat täynnä tarvitaan palvelutarpeen kasvusta johtuen 
tiloja Kuninkaantammeen jo elokuuksi 2018. Paviljonkirakennusta voi-
daan jatkossa hyödyntää myös uuden alueen varhaiskasvatuspalvelui-
den huipun tarpeen kattamisessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt helmikuussa 2017 kii-
reiseen palvelutarpeeseen toteutettavaksi tiloja noin 1 260 brm² vuok-
rapaviljonkihankkeena. Tiloissa on suunnitelmissa järjestää elokuusta 
2018 lukien varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lap-
sille sekä perusopetusta 1–2 luokille (kaksi luokkatilaa) syksystä 2019 
lukien.

Rakennuksen suunnitteluperiaatteena on tuottaa yleispätevä ja muun-
tautumiskykyinen tilaratkaisu päiväkoti- ja  koulutoiminnalle.  Kaksiker-
roksinen paviljonkipäiväkoti-koulurakennus rakennetaan Kuninkaan-
tammeen osoitteeseen Ultramariininkuja 4, 00430 Helsinki, tontti AK -
133391. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 1260 brm² ja huoneistoala 
noin 1200 htm². Hankkeen alustava vuokranmaksupinta-ala on 1200 
htm². Tiloissa voidaan järjestää toimintaa arviolta 140–150 lapselle. 
Päiväkodin tilapaikat tarkennetaan hankkeen valmistuttua. Hanke sisäl-
tyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja osakekoh-
teiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018–2020.

Tilat on suunniteltu Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta 
hyödyntäen, kuitenkin siten, että opetuskäyttöön suunnitellut tilat toteu-
tetaan pienin muutoksin. Tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisra-
kentamiselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Ul-
koilua varten rakennetaan piha, joka varustetaan toimintaan soveltuvin 
leikkivälinein.

Uusi paviljonkipäiväkoti aiheuttaa varhaiskasvatusalueen yksikköraken-
teeseen muutoksen. Nykyinen varhaiskasvatusyksikkö Hakuninmaa-
Vuorilinna, johon kuuluu myös Kaarelanraitin sivukoululla olevat ryhmät 
sekä tontilla sijaitseva pieni paviljonkipäiväkoti. Perustetaan varhais-
kasvatusyksikkö Vuorilinna-Raitti ja varhaiskasvatusyksikkö Hakunin-
maa-Kuninkaantammi jakamalla nykyinen varhaiskasvatusyksikkö Ha-
kuninmaa-Vuorilinna kahdeksi yksiköksi. Koulutoiminta sijoitetaan hal-
linnollisesti Kannelmäen peruskoulun alaisuuteen.

Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitelmavaiheen laskelman 
mukaan viiden ensimmäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 31,50 euroa/m²/kk eli 453 600 euroa vuodessa. Tilakustan-
nukset on laskettu huoneistoalan 1 200 htm² mukaan.
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Kokonaisvuokra sisältää:

 Parmacolle (paviljonkivuokraaja ja toteuttaja) maksettavan vuokran 
22 euroa/m²/kk.

 Parmacolle maksettavat kustannukset maanrakennustöistä jne. se-
kä tilaajan kustannukset sisältäen hallinnolliset kulut 10 vuoden ajal-
le jyvitettynä yhteensä 4,00 euroa/m²/kk.

 Tonttikustannukset 1,10 euroa/m²/kk.
 Ylläpitokustannukset 4,40 euroa/m²/kk.

Viiden mahdollisen seuraavan vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 28,83 euroa/m²/kk eli 415 150 euroa vuodessa. Tällöin Par-
macolle maksettava vuokra on 19,33 euroa/m²/kk.

Hankkeen arvioidut muut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat 
1,2 miljoonaa euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 0,9 
miljoonaa euroa. Hankesuunnitelmavaiheessa arvioidut käynnistämis-
kustannukset ovat noin 80 000. Kustannukset tarkentuvat toteutuvien 
lapsi- ja oppilasmäärien myötä. Kustannukset eivät sisällä tietohallin-
non hankintoja. Hankkeen aiheuttamiin henkilöstö-, vuokra- ja muihin 
kustannuksiin on varauduttu vuoden 2018 talousarviossa.

Vuokrapaviljonkihankkeen valmistuminen on tavoitteena elokuun al-
kuun mennessä siten, että käyttöönotto on 6.8.2018 alkavalla viikolla. 
Hankkeella on Kuninkaantammen alueryhmän, kaavoittajan ja raken-
nusvalvonnan tuki. Hankkeen kiireellisyydestä johtuen hanke esitellään 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelulle huhtikuun lopulla. 
Työsuojelun lausunto otetaan huomioon hankeen toteutuksessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

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

Liitteet

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunkiympäristötoimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.04.2018 
§ 44

HEL 2018-003258 T 10 06 00

Kiinteistökartta 94-682492 / 683493, Ultramariinikuja 4

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Kuninkaantammen Ultramariinikujalla, lpk Kuninkaan-
tammen vuokrapaviljonkina toteutettavan uudisrakennuksen 23.3.2018 
päivätyn hankesuunnitelman siten, että kohteen investointikustannuk-
set ovat enimmillään arvonlisäverottomana 660 000 euroa (524 eu-
roa/brm²) kustannustasossa 1/2018 enimmäislaajuuden ollessa 1 260 
brm² ja käyttäjän vuokrakustannusten keskimäärin 30,20 eu-
roa/htm²/kk.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 75
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien 
käyttöä Helsingissä

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkoti-
bussien käyttöä Helsingissä: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotukse-
na on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko 
kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen 
tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväko-
tien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun 
muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, met-
siä, puistoja ja liikennevälineitä. 

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia 
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun 
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa 
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista 
sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä 
metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa 
julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiym-
päristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkoti-
tilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkai-
suja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotarat-
kaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkoti-
kota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu 
eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät 
konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä me-
ressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoit-
tamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat 
vielä ratkaisematta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupun-
gin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisu-
ja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikko-
jen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena 
toimintatapana tulevaisuudessa.
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Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuu-
luu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupun-
gin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisu-
ja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikko-
jen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena 
toimintatapana tulevaisuudessa.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päivä-
kotibussien käyttöä Helsingissä: 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotukse-
na on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko 
kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen 
tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväko-
tien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun 
muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, met-
siä, puistoja ja liikennevälineitä. 

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia 
metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun 
muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa 
palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista 
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sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä 
metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa 
julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiym-
päristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkoti-
tilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkai-
suja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotarat-
kaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkoti-
kota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu 
eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät 
konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä me-
ressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoit-
tamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat 
vielä ratkaisematta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupun-
gin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisu-
ja. Päiväkotibusseja ei kuitenkaan nähdä ensisijaisena ratkaisuna tila-
tarpeeseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että lisääntyvän 
palvelutarpeen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi 
tarvitaan uusia joustavia keveitä tilaratkaisuja käyttöön jo vuonna 2019.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 17.4.2018 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta lausuntoa Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta 
koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunginhallitus
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kaupunkiympäristötoimiala
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§ 76
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Pihlajiston ala-asteen 
perusparannuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2017-012805 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Pih-
lajiston ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupun-
kistrategian 2017–2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksis-
ta aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen 12.12.2017 päivätystä hanke-
suunnitelmasta. 

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimia-
lan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Suunnittelun aika-
na on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kulttuuri-ja vapaa-ajan 
toimialan liikuntapalveluiden ja pelastuslaitoksen edustajia asiantuntijoi-
na. Pihasuunnittelun yhteydessä on järjestetty koulun oppilaille osallis-
tamistilaisuus. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstö on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon, jossa esitetyt kommentit huomioidaan suunnittelussa.

Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuo-
siksi 2018–2027 varattu 14 miljoonaa euroa toteutettavaksi vuosina 
2019–2020.

Koulussa annetaan suomenkielistä perusopetusta luokka-asteilla 1-6, 
jatkossa tiloihin sijoittuu myös esikoulun toimintaa. Pihlajiston ala-as-
teen koulun oppilaaksiottoalueen oppilasennuste kasvaa vahvasti vuo-
teen 2025 asti, erityisesti Viikinmäen osalta. Oppilaita on (laskenta 
20.9.2017) molemmissa rakennuksissa yhteensä 421, oppilaspaikkoja 
668. Viikinmäen sivukoulu on tällä hetkellä jo täysi, joten Pihlajiston 
ala-asteen koulun päärakennukseen ohjautuu jatkossa suurempi mää-
rä alueellisesta kasvusta. Vaikka päärakennuksessa on vielä väljää, 
väestöennusteen mukaan koulu on tehokkaassa käytössä jo 2020-lu-
vun alkupuolella. Tilat mahdollistavat myös esikoulun toiminnan sijoitta-
misen kouluun jatkossa. 

Hankesuunnitelma
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Laadittu hankesuunnitelma koskee vuonna 1978 valmistunutta, Osmo 
Lapon suunnittelemaa koulurakennusta ja sen pihaa osoitteessa Pihla-
jistontie 3. Rakennus on Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulu-
rakennusten suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luoki-
teltu kolmanneksi ylimpään luokkaan 2. Erillinen, työsuhdeasuntoja si-
sältävä asuinrakennus on tarkoitus purkaa hankkeen yhteydessä pois. 
Purkamisen kustannus ei sisälly hankkeeseen.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan laaja tekninen ja toiminnallinen pe-
rusparannus, jossa ajanmukaistetaan tilat, uusitaan talotekniset järjes-
telmät, korjataan rakennuksen ulkovaippa ja uusitaan ikkunat. Nykyi-
nen ulkoseinärakenne on riskirakenne, joten rakennuksen vaippa uusi-
taan sisäkuoresta ulospäin: lämmöneristeet ja julkisivu- sekä vesikatto-
materiaalit. Valittu korjausaste perustuu kuntotutkimuksiin, ja toimenpi-
teillä varmistetaan ulkoseinien rakennustekninen toiminta tulevaisuu-
dessa. Hankkeen tavoitteena on sisäilmaolosuhteiden ja energiatehok-
kuuden parantaminen. Hankkeessa korjataan esteettömyyteen liittyvät 
puutteet, tehdään piha-alueiden perusparannus ja toteutetaan lähilii-
kuntapaikka. Kaksi ilmanvaihtokonehuonetta rakennetaan uudelleen ja 
laajennetaan 60 brm²:n verran. Rakennuksessa ei ole aiemmin tehty 
kattavaa peruskorjausta.

Tilaratkaisuissa toteutetaan uusien oppimisympäristöjen mukaisia ja di-
gitalisaatiota tukevia ratkaisuja. Oppimisen tilat ovat joustavia ja hel-
posti muunneltavia. Oppimista tapahtuu enemmän erilaisissa ryhmissä 
ja tilat voivat olla myös suurempia yhtenäisiä tiloja, joissa on erilaisille 
ryhmille sopivia oppimisen paikkoja. Koulun pohjaratkaisu tukee jo ny-
kyisellään muunneltavien ja joustavien tilaratkaisujen toteuttamista. Va-
paata kansalaiskäyttöä ja liikuntasalin käyttöä mahdollistavia ratkaisuja 
on kehitetty suunnitelmassa. 

Hankkeen bruttoala on 6308 brm², sisältäen perusparannettavat tilat ja 
ilmanvaihtokonehuoneiden laajennuksen. Huoneistoala 5707 htm² ja 
hyötyala 3920 hym².

Kustannukset ja vuokravaikutus

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman kustannusarvion mukaan hank-
keen kustannukset ovat kustannustasossa 9/2017 verottomana 17 457 
000 euroa, 2770 euroa/brm². 

Kaupunkiympäristön toimialan ilmoituksen mukaan Pihlajiston ala-as-
teen kiinteistön nykyinen vuokra on 617 732 euroa vuodessa, 51 478 
euroa kuukaudessa ja 9,11 euroa/htm² kuukaudessa, vuokranmaksua-
la 5650 m².
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Perusparannuksen jälkeinen vuokra-arvio on 1 544 315 euroa vuodes-
sa, 128 690 euroa kuukaudessa ja 22,55 euroa/htm² kuukaudessa. 
Vuokranmaksun perusteena on 5707 htm². 

Tämän lisäksi väistötilojen aiheuttama tilakustannus on 21 kuukauden 
vuokra-ajalla käyttötalouskustannuksina 1 800 000 euroa ja investointi-
kustannuksina 700 000 euroa.

Perusparannettavien tilojen irtokalusteisiin ja varusteisiin on kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala varannut koululle 470 000 euroa. Tieto- ja 
viestintätekniikan hankinnat ovat noin 73 700 euroa. Hankkeesta aiheu-
tuvat muutto-, siivous- ja ruokailun lisäkustannukset ovat arviolta yh-
teensä 92 200 euroa.

Väistötilat

Väistötilaksi on alustavasti kaavailtu Viikinmäen korttelikoulun viereisel-
le kentälle pystytettäviä siirtokelpoisia tiloja. Viikinmäen keittiö- ja ruo-
kailutilat eivät pysty palvelemaan väistötilojen tarvetta, joten ne täytyy 
varustaa paviljonkiin. Väistötilojen korkean kustannuksen vuoksi pyri-
tään jatkosuunnittelussa selvittämään myös muita, edullisempia vaih-
toehtoja, joita voitaisiin käyttää myös muiden hankkeiden väistötiloina. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista hankkeen 
ajan nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kustannus on si-
sällytetty pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan.

Aikataulu

Rakentaminen on suunniteltu alkavaksi tammikuussa 2020 ja valmistu-
van kesäkuussa 2021. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä 
vaiheessa.

Terveysvaikutusten arviointi

Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla toimenpiteillä 
parannetaan koulun sisäilman laatua, ilmanvaihtoa, toiminnallisuutta, 
viihtyisyyttä, energiataloutta, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
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2 Hankesuunnitelman liitteet
3 Pihlajiston ala-aste, lausunto 9.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Hankesuunnitelman liitteet
3 Pihlajiston ala-aste, lausunto 9.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 
§ 25

HEL 2017-012805 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle 12.12.2017 päivätyn Pihlajiston ala-asteen 
koulun hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enim-
mäislaajuus on 6 308 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 
17 457 000 euroa arvonlisäverottomana syyskuun 2017 kustannusta-
sossa. Ajankohdan tarjoushintaindeksi on 179,2.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

B
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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
Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 50 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
17.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

§ 77
Varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahden perustaminen 
varhaiskasvatus- ja esiopetusalueelle 2

HEL 2018-003712 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa varhaiskasvatusyksik-
kö Omenapuisto-Porslahden varhaiskasvatus- ja esiopetusalueelle 2.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Varhaiskasvatusalue Vartiokylä-Vuosaari-Östersundomin yksikköra-
kenteeseen suunnitellaan muutosta siten, että se vaatii uuden varhais-
kasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahti perustamisen. Tulevat koko-
naisuudet ovat Py Koralli 25 vakanssia, Py Meritähti 25 vakanssia ja Py 
Omenapuisto-Porslahti 25 vakanssia. Vakanssit ovat vakinaisia, perus-
tuen päiväkotien paikkamäärään. Päiväkoteihin voidaan tarvittaessa li-
sätä osapäivä- tai kerhotoimintaa, perustuen metsä- ja luontopedago-
giikkaan.

2015 keväällä Vuosaari-Östersundom alueella Omenapuisto-Porslahti 
yksikön johtajan siirtyessä toisiin tehtäviin, muokattiin yksikkörakennet-
ta, jolloin päiväkoti Koralliin yhdistettiin päiväkoti Omenapuisto (Py Ko-
ralli-Omenapuisto) ja päiväkoti Meritähteen yhdistettiin päiväkoti Pors-
lahti (Py Meritähti-Porslahti). 

Molempiin yksiköihin on lisätty 2015 jälkeen useita vakansseja. Tällä 
hetkellä Py Koralli-Omenapuistossa on käytössä 41 vakanssia ja Py 
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Meritähti-Porslahdessa 38. Näiden vakanssien joukossa yksiköissä on 
käytössä tilapäisiä avustajan vakansseja, jotka myönnetään toiminta-
kausi kerrallaan. Yksikkörakennetta on arvioitu alueella ja sen mukaan 
esitetään, että näistä kolmesta yksiköstä muodostetaan kaksi yksikköä. 

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat 
olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuu-
delle, hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle. Toimintakulttuuriin 
vaikuttaa keskeisesti johtaminen. 

Varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahden perustaminen lisää 
käyttömenoja yhteensä arviolta 47 000 euroa vuodessa, joka koostuu 
uuden päiväkodinjohtajan viran henkilöstökuluista. Tähän varaudutaan 
vuoden 2018 ennusteessa ja vuoden 2019 talousarviossa. Yksikköra-
kennemuutoksessa vakinaisen henkilöstön työsuhde kaupunkiin säilyy 
samoissa päiväkodeissa. Työntekijöiden siirtyessä uuteen yksikköön 
virka- ja työehtosopimusten mukaiset etuudet pysyvät ennallaan. Hen-
kilöstön tiedottaminen muutoksesta on tapahtunut ja tapahtuu yhteistoi-
mintamenettelyn mukaisesti.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatus ja esiopetusalue 2
Taloushallinto
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§ 78
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 79
Eron myöntäminen vapaan sivistystyön päällikön virasta

HEL 2018-004159 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myöntää 1.12.2018 lukien eron 
seuraavalle viranhaltijalle: 

********** vapaan sivistystyön päällikkö, virka nro 35143.

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

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ao. henkilö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on pyytänyt 26.3.2018 päivätyllä erohakemuksella 1.12.2018 
lukien eroa vapaan sivistystyön päällikön virasta.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päät-
tää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan hal-
lintojohtajan sekä virkaan ottamisesta. 

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

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

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ao. henkilö Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

Talpa
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§ 80
Viranhaltijan virkasuhteen irtisanominen

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti irtisanoa päivähoitoalueen pääl-
likkö ********** virkasuhteen (vakanssinumero 25877) Helsingin kau-
pungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n sekä kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla henkilöstöasioiden delegoinneista 17.5.2017 annetun 
päätöksen nojalla ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 
perusteella kuuden kuukauden irtisanomisajoin. Irtisanomisaika alkaa 
kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu 
tiedoksi. Viranhaltijalla ei ole työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana.

Käsittely

Esteelliset: Martina Harms-Aalto (hallintolain 28.1 § 7 -kohta).

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

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 335sv V NF.docx 23.1.2018
2 NF Hörande  3 PROT 2018
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusteena irtisanomiselle on päivähoitoalueen päällikön syyllistyminen 
vakaviin virkasuhteeseen olennaisesti liittyviin laiminlyönteihin ja rikko-
muksiin. Palvelussuhteen päättämismenettely on aloitettu 14.2.2018. Ir-
tisanomisen perusteena olevat tapahtumat ovat seuraavat:

1. Päällikkö sai 10.10.2017 suullisen huomautuksen, koska hänellä ei 
ollut dokumentoituna alaisten kanssa käytyjä kehityskeskusteluja, eikä 
työsuorituksen arviointeja. 

2. Päällikkö sai 23.1.2018 varoituksen (liite 1), jota käsitellään tässä 
esityksessä lähiesimiehen antamana huomautuksena. Opetustoimen 
johtaja päätti 16.9.2014 (59 §) opetusviraston psykologien ja kuraatto-
rien työnohjauksen hankinnasta ajalle 1.10.2014 - 30.9.2016 ja 
9.9.2015 (74 §) opetusviraston hallinnon, koulujen ja oppilaitosten sekä 
ruotsin-kielisen päivähoidon henkilöstön työnohjauksen hankinnasta 
ajalle 1.10.2015 - 30.9.2017. 

Päällikkö tilasi toukokuun 2015 ja marraskuun 2017 välisenä aikana 
opetustoimen johtajan tekemien hankintapäätösten vastaisesti työnoh-
jausta ja työnohjaukseksi katsottavaa koulutusta eli työnohjaajilta, joita 
ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Toiselta toimijalta päällikkö 
hankki työnohjausta 34 640,00 eurolla ja toiselta 42 209,20 eurolla. 
Päällikkö on lisäksi kummaltakin toimijalta tehtyjen hankintojen osalta 
ylittänyt hankintavaltuutensa (15 000 euroa 20.6.2017 lukien), kum-
mankin hankinnan yhteen lasketun arvon perusteella.

3. Päällikkö teki tammikuussa 2018 puoleksi vuodeksi määräaikaisen 
työsopimuksen korotetulla palkalla lastentarhanopettajalle hallinnollisiin 
tehtäviin. Toimialalla ei ole lastentarhanopettajia hallinnollissa tehtävis-
sä. Päällikkö otti käyttöön tätä tarkoitusta varten avoimen viran vakans-
sin, johon hänellä ei ollut toimivaltaa, eikä myöskään palkankorotuksen 
antamiseen.

Päivähoitoalueen päällikölle on varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vir-
kasuhteen päättämisen syistä perusteluineen kunnallisesta viranhalti-
jasta annetun lain 43 §:n mukaisesti. Kuulemistilaisuus pidettiin 
28.2.2018 (liite 2) ja päällikkö antoi myös kirjallisen lausuman (liite 3). 
Päällikölle varattiin mahdollisuus antaa vielä kirjallinen lausuma ennen 
lautakuntakäsittelyä 19.3.2018 mennessä. 
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 17 §:n 1 momen-
tin mukaan viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat teh-
tävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia sään-
nöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyk-
siä. Lain 17 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan on toimittava tehtä-
vässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edel-
lyttämällä tavalla.

Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta 
syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Tällaisena syynä voi-
daan pitää virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuh-
teeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai 
laiminlyöntiä. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan 
(KVhl 35 §:n 1 mom.).

Viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuk-
siensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen 
kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelyn-
sä (KVhl 35 §:n 3 mom.). Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava 
virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudel-
la edellyttää virkasuhteen jatkamista 3 ja 4 momentissa säädettyä ei 
tarvitse soveltaa (KVhL 35 § 5 mom.).

Työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen 
vältettävissä sijoittamalla viranhaltija muuhun virkasuhteeseen (KVhl 35 
§:n 4 mom.). 

Päällikölle on kuulemisessa 28.2.2018 varattu mahdollisuus ilmoittaa 
5.3.2018 mennessä, onko hän valmis irtisanomista koskevan esityksen 
sijasta siirtymään toiseen tehtävään toimialalla. Päällikkö ilmoitti 
5.3.2018, ettei hän halua siirtyä toiseen tehtävään. Ennen lautakunnan 
käsittelyn alkamista 27.3.2018 päällikkö ilmoitti, että hän on valmis siir-
tymään toiseen tehtävään ja asia poistettiin esityslistalta. Kuulemisessa 
3.4.2018 toiseen tehtävään siirtymisen osalta, päällikkö ilmoitti, ettei 
hän halua siirtyä toiseen tehtävään.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 43 §:n 1 momentin mukaan 
ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista viranhaltijalle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen päättämisen syystä perustelui-
neen. Viranhaltijalla on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. 

Varoituksen antamisvelvollisuutta ennen irtisanomista ei ole, jos irtisa-
nomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, 
että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamis-
ta.
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Kyseessä on palvelukokonaisuuden johtajan suora alainen ja kyse on 
pääosin taloudellisista epäselvyyksistä. Tässä tapauksessa viranhalti-
jan rikkomus on niin vakava, että hänen olisi ilman varoitustakin tullut 
ymmärtää menettelynsä erittäin moitittavaksi. Velvollisuus tarjota muu-
ta työtä tulee lähinnä kysymykseen niissä tapauksissa, kun viranhaltija 
ei enää kykene selviytymään työtehtävistään työntekoedellytyksissään 
tapahtuneiden muutosten vuoksi tai kun on kyse taloudellisista tai tuo-
tannollisista syistä johtuvasta irtisanomisesta. Päällikkö ei ole halukas 
siirtymään muuhun tehtävään. Edellä esitetyn tavoin kyse on vakavista 
virkasuhteeseen liittyvistä rikkomuksista ja laiminlyönneistä. 

Työnantajalla on kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoi-
tettu asiallinen ja painava syy irtisanoa päällikön virkasuhde. Syyn 
asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettu huomioon työnantajan 
ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 335sv V NF.docx 23.1.2018
2 NF Hörande  3 PROT 2018
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 62

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

27.03.2018 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia 
poistettiin esityslistalta.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 80
Uppsägning av en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att säga upp chefen för 
småbarnspedagogiken ********** tjänsteförhållande (signum 25877) 
med en uppsägningstid på sex månader. Uppsägningstiden börjar löpa 
dagen efter det att uppsägningen delgivits. Nämnden fattar sitt beslut 
med stöd av kapitel 23, § 3 i Helsingfors stads förvaltningsstadga och 
det beslut om delegering av personalärenden inom sektorn för fostran 
och utbildning som fattats av sektorchefen 17.5.2017 samt i enlighet 
med § 35 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Tjänsteinnehava-
ren har inte arbetsskyldighet under uppsägningstiden.

Behandling

Jäviga: Martina Harms-Aalto (28.1 § 7 punkten i förvaltningslagen). 

Vid behandlingen hördes Timo Korhonen som sakkunnig och han av-
lägsnade sig efter hörandet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, telefon: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Bilagor

1 335sv V NF.docx 23.1.2018
2 NF Hörande  3 PROT 2018
3 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Tjänsteinnehavare Förslagstext

Omprövning, fostrans- och utbild-
ningsnämnden
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Grunden för uppsägningen är att chefen för småbarnspedagogiken har 
gjort sig skyldig till allvarliga förseelser och försummelser som är av vä-
sentlig betydelse för tjänsteförhållandet. Förfarandet vid upphävande 
av arbetsavtal inleddes 14.2.2018. Följande händelser ligger till grund 
för uppsägningen:

1. Chefen fick en muntlig anmärkning 10.10.2017, eftersom hon inte 
hade dokumenterat de utvecklingssamtal hon fört med sin underlydan-
de och inte heller bedömningarna av arbetsprestationerna. 

2. Chefen fick 23.1.2018 en varning (bilaga 1), vilken i denna föredrag-
ning betraktas som en anmärkning given av närmaste överordnade. Ut-
bildningsdirektören beslutade 16.9.2014 (59 §) om upphandling av ar-
betshandledning för utbildningsverkets psykologer och kuratorer under 
tiden 1.10.2014 – 30.9.2016 och 9.9.2015 (74 §) om upphandling av ar-
betshandledning för utbildningsverkets administrativa personal, perso-
nalen i skolorna och läroanstalterna samt personalen inom den svens-
ka dagvården under tiden 1.10.2015 – 30.9.2017. 

Chefen beställde mellan oktober 2015 och november 2017 arbetshand-
ledning och utbildning som ses som arbetshandling  i strid med utbild-
ningsdirektörens beslut om upphandling, dvs.av arbetshandledare som 
inte hade konkurrensutsatts enligt upphandlingslagen. Av en leverantör 
beställde chefen arbetshandledning för 34 640,00 euro och av en an-
nan för 42 209,20 euro. I bägge fallen överskred chefen dessutom sina 
anskaffningsbefogenheter (15 000 euro från och med 20.6.2017), i 
bägge fallen på basis av det sammanlagda värdet.

3. I januari 2018 utfärdade chefen ett arbetsavtal på viss tid för sex må-
nader med förhöjd lön för en barnträdgårdslärare i administrativa upp-
gifter. Det finns inte barnträdgårdslärare i administrativa uppgifter inom 
sektorn. För ändamålet tog chefen i bruk en vakant tjänst, vilket hon in-
te hade befogenhet att göra och inte heller befogenhet att höja lönen.

Chefen för småbarnspedagogiken har i enlighet med § 43 i lagen om 
kommunala tjänsteinnehavare beretts möjlighet att bli hörd om skälen 
jämte motiveringarna till att tjänsteförhållandet avslutas. Hörandet ord-
nades 28.2.2018 (bilaga 2) och chefen gav också ett skriftligt utlåtande 
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(bilaga 3). Chefen bereddes ytterligare möjlighet att ge ett skriftligt utlå-
tande senast 19.3.2018 före behandlingen i nämnden.

Enligt § 17, moment 1 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare 
(304/2003) ska tjänsteinnehavaren sköta de uppgifter som hör till tjäns-
teförhållandet på behörigt sätt, utan dröjsmål och med iakttagande av 
behöriga bestämmelser och föreskrifter samt arbetsgivarens arbetsled-
nings- och övervakningsföreskrifter. Enligt § 17, moment 2 i lagen ska 
tjänsteinnehavaren i sin uppgift handla opartiskt och uppträda så som 
hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter.

En arbetsgivare får inte säga upp ett tjänsteförhållande av något skäl 
som beror på tjänsteinnehavaren, om inte skälet är sakligt och vägan-
de. Som sådana skäl kan anses allvarligt brott mot eller åsidosättande 
av sådana förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet, lag eller be-
stämmelser och som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet. 
Vid bedömningen av om det är fråga om ett sakligt och vägande skäl 
skall arbetsgivarens och tjänsteinnehavarens omständigheter beaktas 
som en helhet. (Lagen om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 
1).

En tjänsteinnehavare som har åsidosatt eller brutit mot sina förpliktel-
ser som följer av tjänsteförhållandet får dock inte sägas upp förrän han 
eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfa-
rande. (Lagen om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 3) Om 
grunden för uppsägningen är en så allvarlig överträdelse i anslutning till 
tjänsteförhållandet att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren 
fortsätter tjänsteförhållandet, behöver 3 och 4 mom. inte iakttas. (Lagen 
om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 5).

Arbetsgivaren skall före uppsägningen reda ut om det är möjligt att 
undvika uppsägning genom att tjänsteinnehavaren placeras i ett annat 
tjänsteförhållande (lagen om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 
4). 

Vid hörandet 28.2.2018 gavs chefen möjlighet att senast 5.3.2018 
meddela om hon är villig att flytta till en annan uppgift inom sektorn 
istället för det förslag om uppsägning som i annat fall bereds. Chefen 
meddelade 5.3.2018 att hon inte vill flytta till en annan uppgift. Före 
nämnden inledde sitt sammanträde 27.3.2018 meddelade chefen att 
hon ändå är villig att flytta till en annan uppgift, och då drogs ärendet 
bort från föredragningslistan. Vid ett hörande 3.4.2018 om överflyttning-
en till en annan uppgift meddelande chefen att hon trots allt inte vill flyt-
ta till en annan uppgift.

Innan arbetsgivaren säger upp ett tjänsteförhållande skall tjänsteinne-
havaren ges tillfälle att bli hörd om skälen jämte motivering till att tjäns-
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teförhållandet avslutas. Vid hörandet har tjänsteinnehavaren rätt att an-
lita ett biträde (lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 43, mom. 1).

Skyldighet att ge en varning före uppsägningen föreligger inte om grun-
den för uppsägningen är en så allvarlig överträdelse i anslutning till 
tjänsteförhållandet att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren 
fortsätter tjänsteförhållandet. 

Det är fråga om en person som lyder direkt under servicehelhetens di-
rektör och det handlar huvudsakligen om ekonomiska oklarheter. I det-
ta fall är tjänsteinnehavarens förseelse så allvarlig att hon också utan 
varning borde ha förstått det mycket klandervärda i sitt förfarande. 
Skyldigheten att erbjuda annat arbete kommer i fråga närmast i de fall 
då tjänsteinnehavaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter på 
grund av en förändring av de personliga arbetsförutsättningarna eller 
då det gäller en uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produk-
tionsorsaker. Chefen är inte villig att flytta till en annan uppgift. På ovan 
framställt sätt handlar det om allvarliga förseelser och försummelser 
som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet.

Arbetsgivaren har enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare ett 
sakligt och vägande skäl att säga upp tjänsteförhållandet för chefen för 
småbarnspedagogiken. Vid bedömningen av om det är fråga om ett 
sakligt och vägande skäl har arbetsgivarens och tjänsteinnehavarens 
omständigheter beaktats som en helhet.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, telefon: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Bilagor

1 335sv V NF.docx 23.1.2018
2 NF Hörande  3 PROT 2018
3 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Tjänsteinnehavare Förslagstext

Omprövning, fostrans- och utbild-
ningsnämnden
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Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

För kännedom

Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 62

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

27.03.2018 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia 
poistettiin esityslistalta.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 63, 64, 67, 74, 75 ja 76 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 65, 66, 68, 69, 70, 77, 79 ja 80 §: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 71 §.

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

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO
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Pöytäkirjan 72 ja 73 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §

5
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 78 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Varhaiskasvatuslaki 30 a § 1 momentti.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

80 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
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Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildnings-
nämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll
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Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 74 (74)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

17.04.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro

+358 9 86390 FI02012566

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Martina Harms-Aalto
63-79 §:t

Ville Jalovaara

Ted Apter
80 §

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.04.2018.


