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Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Diarra, Fatim saapui 16:25, poissa: 81-85 §:t
Harms-Aalto, Martina saapui 16:09, poissa: 81-84 §:t , osa 

85 §:ää
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso saapui 16:02, poissa: 81-83 §:t
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Mohamed, Abdirahim poistui 17:14, poissa: 100 §, 101 §
Niskanen, Dani
Saxberg, Mirita saapui 16:09, poissa: 81-84 §:t , osa 

85 §:ää

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
Riihinen, Ville-Petteri projektipäällikkö, Inspira Oy

asiantuntija
saapui 17:03, poistui 17:30, läsnä: 
osa 99 §:ää

Schulman Vera, johtava arkkitehti
asiantuntija
saapui 17:03, poistui 17:30, läsnä: 
osa 99 §:ää
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Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
81-101 §:t

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
81-93 §:t

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
94-97 §:t

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
98-100 §

Taina Tervonen vs. perusopetusjohtaja
101 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
81-101 §:t
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§ Asia

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

82 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

83 Asia/3 Ilmoitusasiat

84 Asia/4 Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen 1.–2.-luokkalaisten aamu-
päivätoiminnan järjestäminen 9.8.2018 alkaen

85 Asia/5 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus

86 Asia/6 Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
2018-2021

87 Asia/7 Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen opiskelijoilta perittä-
vät opiskelijamaksut ja maksujen alennusperusteet

87 Asia/7 Kursavgifter och principer för nedsatt avgift i Helsingin työväenopisto 
och Helsingfors Arbis

88 Asia/8 Koulujen iltavalvontapalveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle

89 Asia/9 Ravintolapalveluiden hankinta Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 
1.8.2018 - 31.7.2021

90 Asia/10 Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mu-
kaiset palveluntuottajakohtaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodel-
le 2018 - 2019

91 Asia/11 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisten määrääminen

92 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sei-
ja Muurisen toivomusponnesta toimialojen yhteistyön tehostamisesta 
nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumisen tuen 
kokonaisuutta

93 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
koululainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdis-
tys ry:lle

94 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustukset vuodelle 2018

95 Asia/15 Paviljonkipäiväkoti Jakomäen tarveselvityksen hyväksyminen ja lau-
sunto hankesuunnitelmasta
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96 Asia/16 Paviljonkipäiväkoti Oulunkylän tarveselvityksen hyväksyminen ja lau-
sunto hankesuunnitelmasta

97 Asia/17 Paviljonkipäiväkoti Pitäjänmäen tarveselvityksen hyväksyminen ja lau-
sunto hankesuunnitelmasta

98 Asia/18 Kallion lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksen hy-
väksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta

99 Asia/19 Vuosaaren lukion tarveselvityksen hyväksyminen

100 Asia/20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä

101 Asia/21 Oikaisuvaatimus viran täyttämättä jättämisestä
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§ 81
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkas-
tajiksi Dani Niskasen ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Emma 
Karin ja Abdirahim Mohamedin.

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 Dani Niskasen ja Petra 
Malinin sekä varatarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Abdirahim Mohame-
din.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 82
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 23.4. - 6.5.2018 tekemiä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 24.4.2018

18 § Perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen 
opetuksen järjestämispaikat

19 § Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen suomenkielisille pe-
ruskouluille, Stadin ammattiopistolle ja suomenkieliselle työväenopistol-
le vuonna 2018

20 § A1-kielen tuntijako 1. ja 2. vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen

21 § Perusopetuksen kaksikielisen suomi-englanti –opetuksen tarjon-
nan laajentaminen 1.8.2019 alkaen

22 § Perusopetuksen ruotsin kielikylpyopetuksen tarjonnan laajentami-
nen 1.8.2019 alkaen

23 § Koulujen A2-kielivalikoima 1.8.2018 alkaen

24 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Puistolan peruskoulun johtokun-
taan

25 § Helsingin kaupungin vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen 
opetussuunnitelma

26 § Varajäsenen valinta Ressun lukion johtokuntaan

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 4.4.2018 - 3.5.2018

9 § Sijaiskulujen maksaminen perusopetuksen kouluille järjestettävistä 
koulutuksista

12 § Perusopetuksen johtajan vuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvis-
taminen, perusopetuksen palvelukokonaisuus

13 § Kalasataman peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

15 § Puistolan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyt-
täminen
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16 § Keinutien ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

17 § Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttämi-
nen

18 § Poikkilaakson ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin 
viran täyttäminen

19 § Kannelmäen peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

20 § Kruununhaan yläasteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin vi-
ran täyttäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 23.4.2018 - 3.5.2018

56 § OKM, Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen haku 2018, 
Helsingin kaupungin kotoutumisen malli, Stadin Osaamiskeskus - ko-
keilun toteuttaminen

57 § OKM, Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen haku 2018, 
Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittäminen

58 § OKM, Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen haku 2018, 
Pedagogisen toteutusmallin kehittäminen

59 § Opetushallitus, valtionavustus lukiokoulutuksen oppimisympäristö-
jen laajentamiseen

60 § Tutoropettajien toimintaan saadun valtionavustuksen jakaminen

61 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon ja tukipalveluiden 
vuoden 2018 käyttösuunnitelmien vahvistaminen

62 § Valtionavustuksen hakeminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan hankehakemus opetushallitukseen; Varhaiskasvatuksen innovatiivi-
set oppimisympäristöt

63 § Avustuksen hakeminen, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuk-
sen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, Opetushallitus

64 § Päätös Kottby-Månsas Svenska Föreningen rf:n perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan lisäavustushakemuksiin 
1489898 ja 1533992 lukuvuodelle 2017 – 2018

65 § Hankinta, markkinointikonsepti ja syksyn 2018 markkinointi, Hel-
singin työväenopisto ja Helsingfors arbis
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66 § Hankinta, tapahtumaliput (beach flagit) tapahtumiin ja toimipistei-
siin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 23.4.2018 - 26.4.2018

29 § Osallistuminen tutkimukseen ja kustannuksiin, OECD Social and 
Emotional Skills

30 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Englantilaisen koulun 
säätiö sr:n välinen sopimus yhteistyöstä

31 § Peruskoulujen ja lukioiden opetustilojen esitystekniikan hankinta

Sektorn för fostran och utbildning, direktören för den svenska servicehelheten 
11.4.2018 - 23.4.2018

7 § Användning av lunchsedlar våren 2018, Arbis

8 § Fastställande av 2018 års användningsplaner, svenska servicehel-
heten

9 § Opetussuunnitelma, Åshöjdenin peruskoulu

10 § Direktören för den svenska servicehelheten; överföring av befo-
genheter till tjänsteinnehavare

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja 25.4.2018 - 30.4.2018

14 § Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden käyt-
tösuunnitelma vuodelle 2018

15 § Suomenkielisen perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämis-
paikat toistaiseksi 9.8.2018 alkaen

16 § Bright Beginners Learning Centre Oy, varhaiskasvatuksen käyn-
nistämistuki

17 § Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varako-
tien toiminta kesällä 2018

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet -sivulta

Kasvatus- ja -koulutus päätösasiakirjat ja Viranhaltijapäätökset

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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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 83
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan il-
moitusasian:

 Kaupunginvaltuusto 11.4.2018 § 74 Kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan varajäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Nina Casténil-
le eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoi-
mesta ja valitsi Maria Nyroosin varajäseneksi (Ville Jalovaaran hen-
kilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 84
Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen 1.–2.-luokkalaisten aa-
mupäivätoiminnan järjestäminen 9.8.2018 alkaen

HEL 2018-003050 T 12 01 01

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 85
Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksuttomuus

HEL 2018-004949 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kaupungin omana toiminta-
na järjestettävä varhaiskasvatuksen kerhotoiminta päiväkotien ja leikki-
puistojen kerhoryhmissä on toistaiseksi asiakasperheille maksutonta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kerho on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle, yksityisen hoidon tuella 
järjestetylle hoidolle ja yksityisille palvelusetelikerhoille.

Kerhot ovat toimineet maksuttomana useita vuosia. Niiden maksutto-
muudesta on päätetty 1-2 toimintakautta kerrallaan. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan päätöksessä 29.8.2017 § 19 Kasvatus -ja koulutuslau-
takunnan talousarvioehdotus 2018 ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-
2020 todetaan: ”Kerhotoiminnan maksuttomuus on päätetty varhais-
kasvatuslautakunnassa vuoden 2017 loppuun asti. Kerhotoiminnan 
maksuttomuuteen esitetään jatkoa vuodelle 2018. Asia edellyttää erilli-
sen päätöksen.” 

Vuoden 2018 budjettiin kerhotoimintaan on varattu 2 022 900 euroa ja 
kerhotoimintaan arvioidaan osallistuvan keskimäärin 1 050 lasta kuu-
kaudessa. Kerhotoiminnan kustannuksen arvioidaan olevan vuoden 
2018 aikana keskimäärin 1 927 euroa lasta kohden. 

Kerhoryhmissä on lapsia enintään 13. Alle 3-vuotiaat huomioidaan ker-
hon lapsimäärässä kerhokohtaisesti harkiten. Kerhon rakenteen tulee 
olla toimiva ja turvallinen. Kerhoa ohjaa yksi tai erityisistä syistä (met-
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säkerhot) kaksi vakanssilla olevaa leikkipuiston tai päiväkodin työnteki-
jää. Syksyllä alkaviin kerhoihin haetaan pääsääntöisesti huhtikuun lop-
puun mennessä. Vapaita paikkoja voi kysyä ympäri vuoden suoraan 
leikkipuistoista ja päiväkodeista. Jos lapsesta maksetaan yksityisen 
hoidon tukea, hän ei voi samanaikaisesti osallistua kerhotoimintaan. 
Kotihoidontuen saaminen ei ole este kerhotoimintaan osallistumiseen.

Asiakastyytyväisyyskyselyistä saadut tulokset vastaavat muun varhais-
kasvatuksen toiminnasta saatua tyytyväisyystasoa. Vastauksissa nousi 
positiivisesti esiin se, että kerhotoiminta tukee vanhemmuutta ja lapsen 
sosiaalista kehitystä sekä koettiin, että henkilökunnalla on taito kuun-
nella ja keskustella. Vastauksissa oli jonkin verran hajontaa siinä, onko 
ulkotoimintaa tai sisätoimintaa riittävästi. 

Lapsivaikutusten arviointi

Kerhotoiminnan maksuttomuus madaltaa kynnystä kunnallisen tai yksi-
tyisen päivähoidon ulkopuolella olevien, alle kolmevuotiaiden lasten 
saada kokemuksia osallisuudesta ja ryhmässä toimimisesta varhais-
kasvatussuunnitelman mukaisesti. Kun maksuttomuus aloitettiin, kerho-
toiminnan osallistujamäärä kaksinkertaistui v. 2011 ja on vakiintunut 
samalle tasolle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 86
Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitel-
ma 2018-2021

HEL 2018-003730 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Virve Pirttikoski, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6385999

virve.pirttikoski(a)hel.fi
Johanna Karlsson, vikarierande invandrarkoordinator, puhelin: 040 5505802

johanna.karlsson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan 
maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 
vuosille 2018–2021.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on päätetty (27.9.2017, 
321§), että kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle laaditaan maahan-
muuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Tämä 
kehittämissuunnitelma on osa Helsingin kaupungin kotouttamisohjel-
maa 2017–2021. 

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa 
työstettiin yhdessä kaupunginkanslian asiantuntijoiden kanssa. Kehittä-
missuunnitelman toimenpiteitä ideoitiin yhteiskehittämisen menetelmäl-
lä neljässä eri työpajassa, joihin osallistui yhteensä noin 350 kasvatuk-
sen ja koulutuksen työntekijää ja oppijaa varhaiskasvatuksesta, perus-
opetuksesta, toiselta asteelta sekä vapaasta sivistystyöstä. Lisäksi työ-
pajoihin osallistui asiantuntijoita muilta toimialoilta ja järjestöistä.
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Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet koskevat kaikkia kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla työskenteleviä varhaiskasvatukses-
ta vapaaseen sivistystyöhön sekä suomen- että ruotsinkielisissä palve-
luissa. 

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
perustuu neljään päätavoitteeseen, jotka jäsentyvät kolmeen päätee-
maan.

Päätavoitteet ovat:

 Kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdolli-
suudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään.

 Oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, 
että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan 
kantaväestön oppimistuloksia.

 Toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostuk-
seen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaiku-
tusmahdollisuuksiin.

 Henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiak-
kaan monimuotoiset tarpeet. 

Pääteemat ovat:

 Oppimisen edellytykset ja tuki 
 Ohjaus, neuvonta ja siirtymät 
 Osaamisen kehittäminen ja rekrytointi 

Kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan kasvatuk-
sen ja koulutuksen johtoryhmässä. Kehittämissuunnitelmaa käsitellään 
ja toteutetaan yhdessä koko henkilöstön, oppijoiden ja huoltajien kans-
sa. 

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 
toimenpiteillä parannetaan oppijoiden hyvinvointia, osaamista ja yhden-
vertaisia mahdollisuuksia kasvatukseen ja koulutukseen. Toimenpiteillä 
vaikutetaan oppijoiden osallisuuteen, oppimistulosten paranemiseen ja 
opinnoissa edistymiseen.

Tilastot ja tutkimukset osoittavat, että ulkomaalaistaustaisten osuus 
koulutuksen ja työn ulkopuolisista on suuri, heidän oppimistuloksensa 
jäävät usein kantaväestöä heikommiksi ja suomalaistaustaisten ja ulko-
maalaistaustaisten välillä on merkittäviä hyvinvointieroja. 
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Kehittämissuunnitelman toimenpiteillä tähdätään muutoksiin, joilla var-
mistetaan katkeamattomia opinpolkuja sekä vahvistetaan oppijoiden 
kielitaitoa muuttamalla toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kielitie-
toiseksi. Toimenpiteillä vaikutetaan myös Suomessa syntyneiden ulko-
maalaistaustaisen oppijoiden koulutuksen, työllistymisen ja osallisuu-
den toteutumiseen.

Kehittämissuunnitelmalle on laadittu mittareita, joilla seuraamme toi-
menpiteiden vaikuttavuutta ulkomaalaistaustaisten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien paranemiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Ahola, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

sari.ahola(a)hel.fi
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Virve Pirttikoski, erityissuunnittelija, puhelin: 040 6385999

virve.pirttikoski(a)hel.fi
Johanna Karlsson, vikarierande invandrarkoordinator, puhelin: 040 5505802

johanna.karlsson(a)hel.fi

Liitteet

1 Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
2018-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Palveluiden päälliköt
Asiantuntijat
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§ 87
Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen opiskelijoilta pe-
rittävät opiskelijamaksut ja maksujen alennusperusteet

HEL 2018-005096 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Helsingin työväenopiston ja 
Helsingfors arbiksen opiskelijoilta perittävät opiskelijamaksut ja maksu-
jen alennusperusteet ovat liitteen 1 mukaiset 1.8.2018 alkaen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Opiskelijamaksut 1.8.2018 alkaen
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää 10 luvun 1§:n mukaan hinnoista, maksuista, vuokrista 
ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, 
korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. Laki vapaasta sivistys-
työstä (21.8.1998/632, 24§) määrittää, että opiskelijoilta voidaan periä 
opetuksesta kohtuullisia maksuja. 

Molempien opistojen kurssimaksukäytäntö on muodostunut omakseen 
vuosikymmenten aikana. Helsingin työväenopistossa on tarkistettu 
maksuja viimeksi 1.8.2014 alkaen ja Helsingfors arbiksen 1.8.2015 al-
kaen. Koska molemmat opistot tarjoavat vapaan sivistystyön palvelua 
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helsinkiläisille, on syytä yhtenäistää opistojen kurssimaksujen määräy-
tymisperusta ja maksujen taso. 

Liitteessä 2 ovat työvuoden 2017–2018 kurssimaksut ja alennusperus-
teet Helsingin työväenopistosta. Liitteessä 3 ovat työvuoden 2017-2018 
kurssimaksut Helsingfors arbiksesta.

Helsingin työväenopiston ja Helsingfors arbiksen toiminnan periaattee-
na on ollut, että kaikilla kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus opiskella 
työväenopistoissa. Kurssimaksujen kohtuullinen taso tukee tätä ajatus-
ta tilanteessa, jossa monien kuntalaisten sosioekonominen asema on 
huonontunut. Ehdotuksen mukaan kummankin työväenopiston opiskeli-
jamaksut määräytyvät edelleen kurssin keston mukaisesti. Tavoitteena 
on, että kurssimaksutulot kokonaisuutena säilyvät ennallaan.

Opiskelijamaksujen henkilökohtaisissa alennuksissa ja vapautuksissa 
otetaan huomioon opiskelijan sosioekonominen tilanne. Erityisryhmille 
voidaan myös määrätä poikkeava opiskelijamaksu rehtoreille delegoitu-
na päätösvaltana.

Vuonna 2017 Helsingin työväenopiston kurssimaksutulotavoite oli 1 
920 000 euroa ja kurssimaksuja kertyi kaikkiaan 1 930 345 euroa. Hel-
singfors arbiksen kurssimaksutulojen tulotavoite vuonna 2017 oli 460 
000 euroa ja tuloja kertyi 444 165 euroa. Vuoden 2018 kurssimaksutu-
lotavoite Helsingin työväenopistolla on 1 877 000 euroa. Vastaava luku 
Helsingfors arbiksella on 483 000 euroa kurssimaksuja. 

Ehdotus kurssimaksuiksi ja alennusperusteiksi 1.8.2018 alkaen on liit-
teenä 1.

Ehdotus ei tuo oleellisia muutoksia kurssimaksujen tasoon ja käytäntöi-
hin. Tavoitteena on myös, että talousarvion kurssimaksutavoite saavu-
tetaan.

Asiakkaille muutoksesta seuraa seuraavia asioita: Helsingin kaupungin 
ylläpitämien vapaan sivistystyön oppilaitosten kurssimaksut ja alennus-
käytännöt yhtenäistyvät, mikä tarkoittaa opiskelijoiden yhdenvertaista 
kohtelua oppilaitoksesta riippumatta. Myös kurssitarjonnan vertailu kes-
kenään maksujen suhteen helpottuu. Sen lisäksi Helsingin työväeno-
piston kurssimaksuluokat vähenevät, mikä selkeyttää maksujen käytän-
töä.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501
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taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Opiskelijamaksut 1.8.2018 alkaen
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 87
Kursavgifter och principer för nedsatt avgift i Helsingin työväenopi-
sto och Helsingfors Arbis

HEL 2018-005096 T 02 05 00

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning slår fast kursavgifterna och princi-
perna för nedsatt avgift i Helsingin työväenopisto och Helsingfors Arbis 
enligt bilaga 1 från 1.8.2018.

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, telefon: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Kursavgifterna från 1.8.2018
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt kapitel 10, § 1 i Helsingfors stads förvaltningsstadga är det 
nämnden för fostran och utbildning som beslutar om priser, avgifter, hy-
ror och ersättningar, liksom också befrielse från en avgift, ersättning el-
ler annan fordran som ska betalas till sektorn. Enligt § 24 i lagen om 
fritt bildningsarbete (21.8.1998/632) kan skäliga avgifter tas ut av de 
studerande. 

De bägge instituten har under årtiondenas lopp utformat sitt eget förfa-
rande vad gäller kursavgifterna. Helsingin työväenopisto justerade se-
nast avgifterna 1.8.2014 och Helsingfors Arbis senast 1.8.2015. Ef-
tersom båda instituten erbjuder fri bildning till helsingforsbor, finns det 
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orsak att förenhetliga grunderna för hur avgifterna bestäms och på vil-
ken nivå de ska ligga. 

Kursavgifterna och principerna för nedsatt avgift arbetsåret 2017–2018 
i Helsingin työväenopisto framgår av bilaga 2. Kursavgifterna arbetså-
ret 2017–2018 för Helsingfors Arbis framgår av bilaga 3. 

Verksamheten i Helsingin työväenopisto och Helsingfors Arbis har följt 
principen att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att studera i arbe-
tarinstituten. Att hålla kursavgifterna på en skälig nivå stöder denna 
tanke i en situation då många kommuninvånares socioekonomiska 
ställning har försämrats. Enligt förslaget bestäms kursavgifterna i de 
båda instituten fortfarande utifrån kursens längd. Målet är att de totala 
inkomsterna av kursavgifterna inte minskar.

Nedsättning av avgiften eller befrielse från den beviljas enskilda stude-
rande på basis av deras socioekonomiska situation. För vissa grupper 
kan man också bestämma en avvikande avgift inom den befogenhet 
som delegerats till rektorn.

År 2017 hade Helsingin työväenopisto som mål att få inkomster på 1 
920 000 euro i kursavgifter och resultatet blev 1 930 345 euro. I 
Helsingfors Arbis var målet år 2107 att få inkomster på 460 000 euro i 
kursavgifter och resultatet blev 444 165 euro. År 2018 är inkomstmålet i 
Helsingin työväenopisto 1 877 000 euro och i Helsingfors Arbis 483 
000 euro.

Förslaget till kursavgifter och nedsättningsgrunder från 1.8.2018 fram-
går av bilaga 1. 

Förslaget innebär inte några väsentliga förändringar i vare sig avgiftsni-
vån eller förfarandena. Målet är också att instituten når det inkomstmå-
let i budgeten.

För kunderna innebär förändringen följande: Kursavgifterna och princi-
perna för nedsättning av avgifterna förenhetligas i de läroanstalter för 
fritt bildningsarbete som Helsingfors stad är huvudman för, vilket bety-
der att de studerande behandlas likvärdigt oberoende av läroanstalt. 
Det blir också lättare att jämföra kursutbudet vad gäller avgifterna. 
Dessutom minskar kursavgiftsklasserna i Helsingin työväenopisto, vil-
ket i sin tur förtydligar förfarandet. 

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Taina Hannele Saarinen, vapaan sivistystyön päällikkö, telefon: 310 88501
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taina.h.saarinen(a)hel.fi
Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 Kursavgifterna från 1.8.2018
2 Työväenopiston nykyiset opiskelijamaksut
3 Arbis kursavgifter 2017-2018

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Sektorn för fostran och utbildning
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§ 88
Koulujen iltavalvontapalveluiden hankinta kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalle

HEL 2017-010813 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan iltavalvonnan palvelut tilataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan liikuntapalveluiden kilpailuttaman hankintasopimuksen H018-17 
(HEL 2017 001237) mukaisesti sovituin ehdoin Palmia Oy:ltä.

Hankintasopimuksen voimassaoloaika on 1.1.2018–31.12.2018 ja sopi-
mukseen sisältyy lisähankintamahdollisuus, joka koostuu yhdestä vuo-
den pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yhdestä 
kahden (2) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–
31.12.2021. Tilaaja päättää erikseen optiokauden käyttöönotosta vii-
meistään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen/edellisen sopimuskau-
den päättymistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinnan veroton kokonaisarvo 
on 1,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H097-17.pdf
2 Vertailutaulukko H097-17.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 20 (77)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
08.05.2018

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

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin peruskoulujen, lukioiden ja muiden oppilaitosten 
liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön varaustoiminta ja iltavalvonta 
siirtyivät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuu-
delle 1.6.2017. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtajan Liisa Pohjolai-
sen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajan Tommi Laition 
sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden liikuntajohta-
jan Tarja Loikkanen-Jormakan 8.6.2017 allekirjoittamassa yhteistyö-
asiakirjassa on sovittu hallinnon siirrosta sekä siihen liittyvistä osapuol-
ten vastuista. Yhteistyöasiakirjassa todetaan, että liikunnan palveluko-
konaisuus kilpailuttaa ja tekee iltavalvontaa koskevat sopimukset ja 
hallinnoi niitä.

Helsingin kaupunginkanslian Hankinnat ja kilpailutukset -yksikkö toteut-
ti iltavalvonnan kilpailutuksen ns. minikilpailutuksena siivous- ja käyttä-
jäpalveluiden puitejärjestelyä koskevan hankintasopimuksen H018-17 
(HEL 2017-001237) mukaisesti. Puitejärjestelyn mukaisen minikilpailu-
tuksen H097-17 (HEL 2017-010813) tarjouspyynnössä pyydettiin puite-
järjestelyyn kuuluvia tarjoajia tarjoamaan ilta- ja omavalvontapalveluita 
yhteensä 137 Helsingissä sijaitsevaan kouluun, tarjouspyynnössä ja 
sen liitteissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjouspyynnön mukaista tarjous-
ta, SOL Palvelut Oy:ltä ja Palmia Oy:ltä, jotka vertailtiin tämän päätök-
sen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vertailu osoitti Palmia Oy:n 
tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Kokonaistaloudelli-
sen edullisuuden perusteena kilpailutuksessa käytettiin hinnaltaan hal-
vinta tarjousta.

EU-kynnysarvot alittavissa puitejärjestelyyn perustuvissa hankinnoissa 
hankintayksikkö voi hankintalain 130 §:n mukaisesti päättää olla nou-
dattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa ja tehdä hankintasopi-
muksen heti hankintapäätöksen jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö H097-17.pdf
2 Vertailutaulukko H097-17.pdf
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 7
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§ 89
Ravintolapalveluiden hankinta Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 
1.8.2018 - 31.7.2021

HEL 2018-002059 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston (Hattulantie 2)  ravintolapalvelut ajalla 1.8.2018 - 31.7.2021 
hankitaan Sodexo Oy:ltä.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan hankintasopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 763 760 euroa, alv. 0 %.

Sopimusaika on 1.8.2018 - 31.7.2021. Hankintaan sisältyy yhden (1) 
vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

Hankintasopimus tulee voimaan vasta molempien osapuolten allekirjoi-
tuksella.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_hinta-laatu
2 Ravintolapalvelujen laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintapalvelut kilpailutti Stadin ammatti- ja aikuisopiston ravintolapal-
velut tarjouspyynnöllä HEL2018 - 002059/21.2.2018. Hankinnasta il-
moitettiin HILMA:ssa ja Tarjouspalvelu.fi:ssä.

Hankinnassa käytettiin avointa menettelyä ja vertailuperusteena oli ko-
konaistaloudellinen edullisuus - paras hinta-laatusuhde.

Määräaikaan 22.3.2018 klo 12.00 tarjouksen jätti kaksi (2) palveluntar-
joajaa Fazer Food Service Oy ja Sodexo Oy.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien 
kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Molemmat tarjoajat 
täyttivät tarjoajille asetetut vaatimuksen ja tarjoukset olivat tarjouspyyn-
nön mukaisia. Molemmat palveluntarjoajat valittiin tarjousvertailuun.

Hankinnan kokonaishinta on 763 760 euroa, alv. 0 %. Summa sisältää 
yhden (1) optiovuoden.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu:

Hinta (vuosihinta), 70 %
Sodexo Oy - 190 940 €
Fazer Food Service Oy - 252 004 €

Laatu, 30 %
1. Miten ruokalistan aterioiden ja tuotevalikoimien vaihtelevuus/moni-
puolisuus ja soveltuvuus, sekä kasvisruokalistan ravitsemuksellisuus 
toteutuvat kohteen ravintolapalveluja käyttäville asiakasryhmille. Yh-
teensä enintään 20 pistettä). Tilaaja kiinnittää huomiota mm. ruokalisto-
jen suunnittelun laatuun, valikoimien monipuolisuuteen/vaihtelevuu-
teen, asiakastarpeiden huomioimiseen ja palvelukuvauksen vähim-
mäislaatutason toteutumiseen käytännössä. 

2. Päivittäisten ravintolapalvelujen varmistaminen, (enintään 10pistet-
tä). Tilaaja arvioi, miten palveluntuottaja varmistaa palvelutuotannon 
käynnistämisvaiheessa ja sopimuskauden aikana päivittäisten palvelu-
jen toteutumisen palvelukuvauksen ja sopimuksen mukaisesti. 

Sopimusaika on 1.8.2018 - 31.7.2021. Hankinta sisältää yhden vuoden 
option.

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 Vertailutaulukko_hinta-laatu
2 Ravintolapalvelujen laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2
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§ 90
Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden 
mukaiset palveluntuottajakohtaiset laskennalliset euromäärät luku-
vuodelle 2018 - 2019

HEL 2018-001455 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti vahvistaa lukuvuoden 2018–
2019 iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaisiksi laskennallisiksi 
euromääriksi seuraavaa:

1. Oppilaskohtainen laskennallinen avustus on 1 000 euroa/oppilas.

2. Järjestämispaikkakohtainen laskennallinen avustus on 1300 eu-
roa/toimintapaikka.

3. Uuden ryhmän perustamisraha ensimmäisenä toimintavuonna on 
2000 euroa. Ryhmää ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittä-
västi.

4. Harkinnanvarainen avustus

- erityisen tuen oppilaiden ohjaajaresursseihin myönnetään tarpeen 
mukaan 15 000 euroa/ohjaaja. Ohjaajatarve arvioidaan yksilökohtai-
sesti yhteistyössä palveluntuottajan ja iltapäivätoiminnan palveluvas-
taavan kanssa, koska oppilaiden yksilölliset tarpeet ja ryhmässä toimi-
misen taidot vaihtelevat.

- haettuihin todellisiin tilavuokrakustannuksiin, juokseviin kiinteistön-
huoltokustannuksiin, kuten vesi- ja sähkökuluihin voidaan myöntää 
avustusta.

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

Liitteet

1 avustustaulukko lukuvuosi 2018-2019

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laskennalliset euromäärät pysyvät lukuvuoden 2017-2018 tasolla.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustushakemukset on 
valmisteltu päätettäväksi vuoden 2018 talousarvioon varattujen määrä-
rahojen puitteissa ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan 17.4.2018 (§ 68) 
hyväksymiä avustusperusteita noudattaen. Vuonna 2018 kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan talousarvioon on varattu yhteensä 6 665 000 
euroa iltapäivätoiminnan avustamiseen.

Valmistelussa on huomioitu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilaa-
mat ja maksamat välipalat niiden ryhmien osalta jotka toimivat koulujen 
tiloissa tai pihapiirissä. Välipalakustannusten toteumat tarkistetaan kak-
si kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukauden päätyttyä, ja mahdollinen 
yli- tai alijäämä otetaan huomioon palveluntuottajan avustuksessa.

Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2018. Päätös oppilaiden va-
linnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.

Iltapäivätoiminnan suomenkieliset toimintapaikat päättää varhaiskasva-
tusjohtaja ja ruotsinkieliset toimintapaikat ruotsinkielisen palvelukoko-
naisuuden johtaja.

Opetuslautakunta on päättänyt 13.12.2011 § 242 palveluntuottajakri-
teerit joiden mukaisesti uudet palveluntuottajat valitaan. Uusina palve-
luntuottajina aloittaa Danny’s Bollywood Dance Crew Oy, Helsingin 
Montessori-yhdistys ry ja Linguajoy Kielikerhot Oy. Ennen avustusha-
kemuksen jättämistä, uudet palveluntuottajat ovat käyneet keskustelun 
koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaavan kanssa toimijan edel-
lytyksistä tuottaa laadukasta perusopetuslain mukaista iltapäivätoimin-
taa. Lukuvuonna 2017 - 2018 toimineista palveluntuottajista avustusta 
eivät hakeneet Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Vesaisten Hel-
singin piiri ry.

Avustusten käsittely

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustukset ovat olleet haettavana 
8.1.–2.2.2018 välisenä aikana. Iltapäivätoiminnan avustusten haku on 
ollut mukana Helsingin kaupungin joulukuun alussa julkaistussa avus-
tusten yhteiskuulutuksessa. Määräajan kuluessa saapui 43 avustusha-
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kemusta. Avustusta ei tulla esittämään Suomen Hausankielinen Yhdis-
tys ry:lle, koska hakemus on tullut myöhässä.

Yksityisten, valtion ja erikoiskoulujen osalta sovelletaan samoja periaat-
teita kuin kaupungin kouluissa koskien ulkopuolisilta vuokrattuja iltapäi-
vätoiminnan tiloja tai vain iltapäivätoiminnan käyttöön hankittuja tiloja. 

Lisätilojen vuokrakustannusten korvaaminen avustuksista perustuu eri-
tyiseen tarveharkintaan ja alueen palveluiden tarjonnan määrälliseen 
tarpeeseen. 

Avustusten maksaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2011 (§ 1126) avustusten 
myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet.

Kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala maksaa iltapäivätoiminnan avustukset seu-
raavasti:

- Alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä

- 4 000–11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä

- yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä.

Lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti 
avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avus-
tuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja avustuksen myöntänyt vi-
ranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyt-
tävän selvityksen. Iltapäivätoiminnan järjestöavustuksia saa käyttää 
vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustusvarat on 
palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun 
tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita ehtoja ei noudateta tai 
jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä 
tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustus-
ta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitu-
somaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Lukuvuodelle 2018 - 2019 tullaan kaikkien palveluntuottajien kanssa te-
kemään sopimukset vuodeksi. Sopimuksen molempia osapuolia kos-
kee kolmen (3) kuukauden irtisanoutumisaika. Sopimukset allekirjoittaa 
hallintojohtaja.

Hallintojohtaja tekee palveluntuottajakohtaiset avustusten maksatus-
päätökset touko-kesäkuussa. Lisäksi palveluntuottajakohtainen avus-
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tussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja järjestämispaikkojen lu-
kumäärän mukaan sekä elokuussa tarkentuvan erityisen tuen oppilai-
den lisäresurssien osalta. Avustukset maksetaan kirjanpidon suoritepe-
riaatteen mukaisesti syyslukukautena 2018 ja kevätlukukautena 2019 
kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisissa avustuse-
rissä.

Lapsivaikutusten arviointi

Iltapäivätoiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen koulupäivän koko-
naisuutta. Iltapäivätoiminta vähentää lasten yksinoloa sekä lisää lasten 
turvallisuuden tunnetta. Lapsille järjestetty iltapäivätoiminta tukee omal-
ta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.

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

Liitteet

1 avustustaulukko lukuvuosi 2018-2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 91
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisten määrääminen

HEL 2018-004888 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialajohtajan sijaisina toimivat 8.5.2018 alkaen sijaantulojärjestyk-
sessä:

1. varhaiskasvatusjohtaja
2. perusopetusjohtaja
3. ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
4. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
5. hallintojohtaja
6. tietohallintopäällikkö
7. talous- ja suunnittelupäällikkö

Tämä päätös kumoaa kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätök-
sen 8.5.2017 § 66.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mu-
kaan toimialajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toi-
mialalautakunnan määräämä viranhaltija.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ao. henkilöt
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§ 92
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Seija Muurisen toivomusponnesta toimialojen yhteistyön tehostami-
sesta nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumi-
sen tuen kokonaisuutta

HEL 2018-000868 T 00 00 03

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä yhteis-
työn tehostamista toimialojen kesken nuorten seksuaalikasvatuksessa. 
Perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutukses-
sa seksuaalikasvatus ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat ovat osa 
opetussuunnitelmia ja tutkintojen perusteita ja niitä käsitellään esimer-
kiksi terveystieto-oppiaineen tunneilla. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain yhtenä tarkoituksena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyt-
tä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. 
Näihin kaikkiin kokonaisuuksiin kuuluvat seksuaalikasvatukseen ja ai-
kuistumiseen liittyvät teemat. Seksuaalikasvatus alkaa varhaislapsuu-
desta ja jatkuu läpi nuoruuden ja aikuisuuden. 

Erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajilla, oppi-
las- ja opiskelijahuollon kuraattoreilla ja psykologeilla, mutta myös opet-
tajilla on hyvät mahdollisuudet edistää seksuaalikasvatusta, sillä heidän 
avullaan tavoitetaan lähes kaikki lapset ja nuoret. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala on sitoutunut koko kaupunki oppimisympäristönä -pe-
riaatteeseen, mikä tarkoittaa kaupungin muiden toimialojen sekä kol-
mannen sektorin palvelujen hyödyntämistä opetuksen järjestämisessä. 
Tämän lisäksi koulujen opiskeluhuoltoryhmät ja opettajat suunnittelevat 
ja toteuttavat seksuaalikasvatusta yhdessä koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toimialojen yhteistyöllä tehostetaan tällä hetkellä viestintää ja neuvon-
taa nuorten seksuaaliterveydestä ja seksitautien ehkäisystä. Erilaisten 
ohjeistusten (esim. kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen ja muut 
vastaavat opetussuunnitelmiin kuuluvat ohjeistukset) tekemistä toimia-
lojen yhteistyönä pidetään kannatettavana. Näin kaupungin toimintata-
vat yhtenäistyvät ja niitä voidaan välittää myös kolmannen sektorin yh-
teistyökumppaneille. 

Maksuttoman ehkäisyn laajennuksen myötä on lähdetty hakemaan laa-
jaa yhteistyötä, jonka tavoitteena on, että kaikki nuoret ovat tietoisia oi-
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keudestaan maksuttomaan ehkäisyyn ja osaavat tämän palvelun ha-
kea. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä eri palvelu-
jen kesken oppilaitoksissa, aikuissosiaalityössä, jälkihuollossa sekä 
verkostoyhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Kulttuuripalveluilla on seksuaalikasvatukseen liittyen esim. näyttelyitä, 
esityksiä, kirjastopalveluita, taidekasvatusta sekä tapahtumia, joita kou-
lut ja oppilaitokset aktiivisesti hyödyntävät. 

Hyvää yhteistyötä on nuorisopalveluiden ja peruskoulujen kanssa to-
teutettava Valintojen stoori. Menetelmä on kehitetty nuorisopalveluissa 
nuorten seksuaaliterveyttä tukevana työtapana ja osana ehkäisevää 
päihdetyötä 6.-luokkalaisille. Valintojen stoorissa kuudesluokkalainen 
nuori saa tietoa ja oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin sekä oppii 
kuuntelemaan itseään ja asettamaan omat rajansa. Opettaja pystyy 
hyödyntämään menetelmää liittyen tunnetaitoihin sekä päihde- ja sek-
suaalikasvatukseen. Menetelmä tukee opetussuunnitelman tavoitteita 
tunnetaitojen, päihdekasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen osalta ja 
vahvistaa ja luo suojaavia tekijöitä nuorelle päihteiden käytön ja seksu-
aalisen kaltoinkohtelun suhteen. Keskimäärin Valintojen stoori tavoittaa 
Helsingissä vuosittain 4300 oppilasta, 220 opettaja, 120 tukioppilasta, 
180 ohjaajaa ja 120 vanhempainiltaan osallistunutta. 

Toimialojen yhteistyössä on hyödynnetty myös kouluterveyskyselyä, 
jolla saadaan koulukohtaista, alueellista, kuntatasoista ja valtakunnal-
lista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Yhteistyön tehostamisesta 
seksuaalikasvatuksessa toimialojen kesken on keskusteltu kaupungin 
LASU-kollegiossa sekä Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa (NOP). 
Toimialojen välisessä yhteistyössä kumppaneina ovat monet kolman-
nen sektorin toimijat kuten Tyttöjen ja Poikien talo sekä Silmu-tukea 
nuoreen vanhemmuuteen -hanke.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että seksuaalisen häirinnän, 
hyväksikäytön ja väkivallan ennaltaehkäiseminen ja näihin asioihin 
puuttuminen ovat kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien yhteisiä 
asioita. Toimialojen yhteistä suunnittelua tulee vahvistaa valtuustokau-
den aikana kuvaamalla toimialoille yhteiset, keskeiset strategiset hank-
keet ja tavoitteet, jotka huomioidaan kunkin toimialan toimintasuunnitel-
missa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.5.2018 mennessä Seija Muurisen toivomusponnesta mah-
dollisuuksista tehostaa Helsingissä yhteistyötä toimialojen kesken nuor-
ten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumisen tuen koko-
naisuutta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 93
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
koululainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-
distys ry:lle

HEL 2018-004876 T 02 05 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että oppimis- ja työym-
päristöt ovat terveelliset ja turvalliset ja siltä osin puoltaa Lauttasaaren 
yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n lainahakemusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren yhteiskoulun hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry ylläpitää Lauttasaaren 
yhteiskoulua. Kannatusyhdistys ry on hakenut lainaa luokkien IV-konei-
den ja alakerran peruskorjaukseen sekä lämmön tasapainotukseen ja 
vesi- ja viemäriputkiston suunnitteluun. Helsingin kaupungin ja ylläpitä-
jän välillä tehdyn sopimuksen mukaan perusparannuslainaa haetaan 
ensisijaisesti Helsingin kaupungilta. Mikäli rakennushankkeisiin liittyy 
opetustiloihin tehtäviä korjauksia, antaa kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta tältä osin opetuksen näkökulmasta lausunnon. Alakerran peruskor-
jaus sisältää opetustiloja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren yhteiskoulun hakemus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 94
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen 
järjestöavustukset vuodelle 2018

HEL 2018-003383 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myöntää avustuksia vuoden 
2018 avustuskuulutuksen mukaisesti alle kouluikäisten lasten varhais-
kasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8 - 17) toteutetta-
vaan kerhotoimintaan ja varhaiskasvatuspalveluja täydentävään hoitoa-
putoimintaan liitteen 1 mukaisesti, yhteensä 65 300 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Mi Casita ry:n sekä Perin-
neleikit ry:n hakemukset, koska avustettavaksi haettava toiminta ei ole 
varhaiskasvatuslautakunnan 12.11.2013 (§ 183) päättämien järjestö-
avustusten jakoperusteiden mukaisesti kerho- tai hoitoaputoimintaa. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että avustukset makse-
taan järjestöille sen jälkeen kun ne ovat toimittaneet kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle seuraavat asiakirjat:

- vahvistettu tuloslaskelma ja tase 2017

- toimintakertomus 2017

- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuk-
sesta 2017

- vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2017 käsittely 
ja vastuuvapauden myöntäminen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustukset 2018

2 Khn avustusohje 12.12.2011

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen järjestö-
avustuksilla tuetaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen 
rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa ja 
varhaiskasvatuspalveluja täydentävää hoitotoimintaa. Varhaiskasvatus-
lautakunta on päättänyt järjestöavustusten jakoperusteet 12.11.2013 
(183 §). Päätöksen mukaan avustuksilla ei tueta uskonnollista eikä po-
liittista toimintaa eikä myöskään palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu 
tai jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tarkoitetut avustushakemukset 
ovat olleet haettavana 8.1. - 2.2.2018 välisenä aikana. Määräajan ku-
luessa saapui 12 avustushakemusta, joissa haetaan avustusta yhteen-
sä 117 277 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa varhaiskasvatuksen 
järjestöavustuksiin on varattu 85 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi tulee 12 järjestöavus-
tushakemusta, joista avustusta esitetään myönnettäväksi kymmenelle 
hakijalle, yhteensä 65 300 euroa. Myöntöperusteina käytetään varhais-
kasvatuslautakunnan päättämiä järjestöavustusten jakoperusteita 
12.11.2013 (183 §). Hylättäväksi esitetään kahta hakemusta. Yhteen-
veto kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävistä avustuksista on liit-
teenä 1.

Avustusten valmistelussa on noudatettu kaupunginhallituksen 
12.12.2011 (1126 §) antamia yleisohjeita, joiden mukaan avustuksen 
myöntämisen perusedellytyksenä on, että järjestö tai yhteisö on yleis-
hyödyllinen, se on rekisteröity ja toiminnasta on näyttöä vähintään vuo-
den ajalta. Avustamisen tarkoituksena on tukea toimintaa, ei ylläpitää 
sitä. Avustuksin ei tueta palvelutuotantoa, jota ostetaan tai joka on kil-
pailutettu. Avustusohjeen mukaisesti avustuksen tarvetta ja sen mää-
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rää harkittaessa on otettava huomioon mm. hakijan omat varat ja muu 
julkinen tuki. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus sekä kir-
janpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 
Kaupunginvaltuusto on talousarvion noudattamisohjeissa vuodelle 
2018 päättänyt kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustusten 
myöntämispäätöksissä avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisö-
jen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupungin-
hallituksen antamia ohjeita (liite 2).

Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, mikäli 
ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut. 
Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan 
noudattaa kaupunginhallituksen antamia avustusohjeita. Samalla kas-
vatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa hakijoita seuraamaan joulu-
kuussa 2018 julkaistavaa vuoden 2019 avustuksia koskevaa avustus-
kuulutusta ja toimimaan sen ohjeiden mukaisesti.

Sähköiset avustushakemukset ovat kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenten nähtävissä ennen kokousta kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla osoitteessa: Töysänkatu 2, 3. krs., huone A 326.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Järjestöavustuksilla tuetaan alle kouluikäisten lasten päiväaikaan ta-
pahtuvaa kerhotoimintaa ja hoitoaputoimintaa Helsingin kaupungissa. 
Järjestöillä on suora kontakti niiden toiminta-alueilla asuviin perheisiin. 
Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin perheiden tarpeisiin, mikä vai-
kuttaa myös perheiden hyvinvointiin. Lisäksi useissa toimintamuodois-
sa tuetaan lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, lasten sosi-
aalisten suhteiden kehittymistä, edistetään kotouttamista ja kannuste-
taan liikunnan pariin jo varhaiskasvatusiässä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustukset 2018

2 Khn avustusohje 12.12.2011

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 95
Paviljonkipäiväkoti Jakomäen tarveselvityksen hyväksyminen ja 
lausunto hankesuunnitelmasta

HEL 2018-004467 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä paviljonkipäiväkoti Ja-
komäkeä koskevan tarveselvityksen ja antoi kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 8.4.2018 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Eeva Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma paviljonkipäiväkoti Jakomäki

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 2017–2026 Jakomäen alueen 1–6-vuotiaan 
väestön määrä kasvaa reilulla 100 lapsella. Kasvuun on varauduttu Ja-
komäen sydän -hankkeen yhteydessä. Tämä valmistuu kuitenkin vasta 
vuonna 2020. Alueella varhaiskasvatuspalveluiden tarve on lisääntynyt 
merkittävästi viime vuosina. Palveluiden tarvetta kasvattaa syksystä 
2018 lukien myös, se että Helsinki ryhtyy järjestämään 5-vuotiaiden 
lasten neljän tunnin maksutonta varhaiskasvatusta. Päiväkotien nykyi-
siin tiloihin ei enää ole mahdollista lisätä uusia päiväkotiryhmiä. Tästä 
syystä tarvitaan uutta tilaa päiväkotitoiminnalle elokuusta 2018. Pavil-
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jonkirakennusta voidaan jatkossa hyödyntää myös varhaiskasvatusalu-
een väistötilatarpeissa.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt tammikuussa 2018 
kiireiseen palvelutarpeeseen toteutettavaksi tiloja noin 400 brm² vuok-
rapaviljonkihankkeena. Näissä tiloissa on suunnitelmissa järjestää var-
haiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille. Toiminta käynnis-
tyy elokuussa 2018.

Suunnitteluperiaatteena on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyi-
nen tilaratkaisu päiväkotitoiminnalle. Paviljonkipäiväkoti rakennetaan 
osoitteeseen Kolupolku 10, 00770 Helsinki, PL 77994. Hankkeen koko-
naislaajuus on noin 400 brm² ja huoneistoala noin 370 htm². Hankkeen 
vuokranmaksupinta-ala on 370 htm². Tiloissa voidaan järjestää toimin-
taa arviolta 45 lapselle. Päiväkodin tilapaikat tarkennetaan hankkeen 
valmistuttua.

Tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut ter-
veellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Paviljonkipäiväkodin yhtey-
teen rakennetaan piha, joka aidataan ja varustetaan leikkivälinein.

Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja 
osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018–2020.

Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitelmavaiheen laskelman 
mukaan viiden ensimmäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 58,30 euroa/m²/kk, 23 320 euroa kuukaudessa ja 279 840 
euroa vuodessa. 

Kokonaisvuokra sisältää:

 Parmacolle (paviljonkivuokraaja ja toteuttaja) maksettavan vuok-
ran 29,20 euroa/m²/kk ja

 kustannukset maanrakennustöistä sekä tilaajan kustannukset sisäl-
täen hallinnolliset kulut 5 vuoden ajalle jyvitettynä, tonttikustannuk-
set sekä ylläpitokustannukset.

Viiden mahdollisen seuraavan vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 20,20 euroa/m²/kk, 8080 euroa kuukaudessa eli 67 333 eu-
roa vuodessa.

Hankkeen arvioidut muut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat 
510 000 euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 290 000 
euroa. 

Hankesuunnitelmavaiheessa arvioidut käynnistämiskustannukset noin 
26 000 euroa. Kustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankintoja. 
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Hankkeen aiheuttamiin henkilöstö-, vuokra- ja muihin kustannuksiin on 
varauduttu vuoden 2018 talousarviossa. 

Uusi toiminta sijoitettaan hallinnollisesti varhaiskasvatusyksikkö Kotilo-
Naavan yhteyteen. Tämä lisää yksikön tilapaikkoja noin 45.

Vuokrapaviljonkihankkeen valmistuminen on tavoitteena viikkoon 31 
mennessä elokuussa 2018 ja käyttöönotto viikon 32 alussa. Hankkeen 
kiireellisyydestä johtuen hanke esitellään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelulle toukokuussa. Työsuojelun lausunto otetaan huo-
mioon 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
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Eeva Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma paviljonkipäiväkoti Jakomäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 96
Paviljonkipäiväkoti Oulunkylän tarveselvityksen hyväksyminen ja 
lausunto hankesuunnitelmasta

HEL 2018-004536 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä paviljonkipäiväkoti Ou-
lunkylää koskevan tarveselvityksen ja antoi kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 8.4.2018 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma paviljonkipäiväkoti Oulunkylä

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 2017–2026 Oulunkylän alueen 1–6-vuotiaan 
väestön määrä kasvaa noin 160 lapsella. Kasvuun on varauduttu muun 
muassa, siten että päiväkoti Perhosen korvaava hanke vuosille 2019–
20 on esitetty nykyistä päiväkotia suurempana. Myös Oulunkylän ala-
asteen laajennuksen yhteyteen selvitetään paikkoja esiopetukselle. 
Alueella palveluiden tarvetta kasvattaa syksystä 2018 lukien myös se, 
että Helsinki ryhtyy järjestämään 5-vuotiaiden lasten neljän tunnin mak-
sutonta varhaiskasvatusta. Päiväkotien nykyisiin tiloihin ei enää ole 
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mahdollista lisätä uusia päiväkotiryhmiä. Tästä syystä tarvitaan uutta ti-
laa päiväkotitoiminnalle elokuusta 2018. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt tammikuussa 2018 
kiireiseen palvelutarpeeseen toteutettavaksi tiloja noin 400 brm² vuok-
rapaviljonkihankkeena. Näissä tiloissa on suunnitelmissa järjestää var-
haiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille. Toiminta käynnis-
tyy elokuussa 2018.

Suunnitteluperiaatteena on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyi-
nen tilaratkaisu päiväkotitoiminnalle. Paviljonkipäiväkoti rakennetaan 
osoitteeseen Kylänvanhimmantie 3, 00640 Helsinki, PL 64933. Hank-
keen kokonaislaajuus on noin 400 brm² ja huoneistoala noin 370 htm². 
Hankkeen vuokranmaksupinta-ala on 370 htm². Tiloissa voidaan järjes-
tää toimintaa arviolta 45 lapselle. Päiväkodin tilapaikat tarkennetaan 
hankkeen valmistuttua.

Tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut ter-
veellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Paviljonkipäiväkodin yhtey-
teen rakennetaan piha, joka aidataan ja varustetaan leikkivälinein. 

Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja 
osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018–2020. 

Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitelmavaiheen laskelman 
mukaan viiden ensimmäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 60,65 euroa/m²/kk, 24 260 euroa kuukaudessa ja 291 120 
euroa vuodessa. 

Kokonaisvuokra sisältää:

 Parmacolle (paviljonkivuokraaja ja toteuttaja) maksettavan vuok-
ran 32,80 euroa/m²/kk ja

 kustannukset maanrakennustöistä sekä tilaajan kustannukset sisäl-
täen hallinnolliset kulut 5 vuoden ajalle jyvitettynä, tonttikustannuk-
set sekä ylläpitokustannukset.

Viiden mahdollisen seuraavan vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 22,50 euroa/m²/kk, 8 325 euroa kuukaudessa eli 99 900 eu-
roa vuodessa.

Hankkeen arvioidut muut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat 
510 000 euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 290 000 
euroa. Hankesuunnitelmavaiheessa arvioidut käynnistämiskustannuk-
set ovat noin 26 000 euroa. Kustannukset eivät sisällä tietohallinnon 
hankintoja. Hankkeen aiheuttamiin henkilöstö-, vuokra- ja muihin kus-
tannuksiin on varauduttu vuoden 2018 talousarviossa.  
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Uusi toiminta sijoitettaan hallinnollisesti varhaiskasvatusyksikkö Nesto-
rin yhteyteen. Tämä lisää yksikön tilapaikkoja noin 45. 

Vuokrapaviljonkihankkeen valmistuminen on tavoitteena viikkoon 31 
mennessä elokuussa 2018 ja käyttöönotto viikon 32 alussa. Hankkeen 
kiireellisyydestä johtuen hanke esitellään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelulle toukokuussa. Työsuojelun lausunto otetaan huo-
mioon 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
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma paviljonkipäiväkoti Oulunkylä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvauksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.05.2018 
§ 61
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HEL 2018-004536 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Kylänvanhimmantie 3 sijaitsevalle tontille rakennetta-
van paviljonkilisätilan 8.4.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
sen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 389 900 euroa 2/2018 
kustannustasossa sisältäen investointikustannuksia 603 000 euroa (alv. 
0 %) ja vuokrakustannuksia 786 900 euroa (alv. 0 %). Hankkeen enim-
mäislaajuus on 400 brm².

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
hanketta koskevan hankesuunnitelman.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tä-
män pykälän osalta heti.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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§ 97
Paviljonkipäiväkoti Pitäjänmäen tarveselvityksen hyväksyminen ja 
lausunto hankesuunnitelmasta

HEL 2018-004535 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä paviljonkipäiväkoti Pi-
täjänmäkeä koskevan tarveselvityksen ja antoi kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 8.4.2018 päivätystä 
hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

Liitteet

1 Hankesuunnitelma paviljonkipäiväkoti Pitäjänmäki

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 2017–2026 Pitäjänmäen alueen 1–6-vuoti-
aan väestön määrä pysyy nykyisellä tasolla. Alueella varhaiskasvatus-
palveluiden tarve on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. 
Palveluiden tarvetta kasvattaa syksystä 2018 lukien myös, se että Hel-
sinki ryhtyy järjestämään 5-vuotiaiden lasten neljän tunnin maksutonta 
varhaiskasvatusta. Päiväkotien nykyisiin tiloihin ei enää ole mahdollista 
lisätä uusia päiväkotiryhmiä. Tästä syystä tarvitaan uutta tilaa päiväko-
titoiminnalle elokuusta 2018. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt tammikuussa 2018 
kiireiseen palvelutarpeeseen toteutettavaksi tiloja noin 400 brm² vuok-
rapaviljonkihankkeena. Näissä tiloissa on suunnitelmissa järjestää var-
haiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille. Toiminta käynnis-
tyy elokuussa 2018.

Suunnitteluperiaatteena on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyi-
nen tilaratkaisu päiväkotitoiminnalle. Paviljonkipäiväkoti rakennetaan 
osoitteeseen Viinentie 6, 00370 Helsinki, PL 38914. Hankkeen koko-
naislaajuus on noin 400 brm² ja huoneistoala noin 370 htm². Hankkeen 
vuokranmaksupinta-ala on 370 htm². Tiloissa voidaan järjestää toimin-
taa arviolta 45 lapselle. Päiväkodin tilapaikat tarkennetaan hankkeen 
valmistuttua. 

Tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut ter-
veellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Paviljonkipäiväkodin yhtey-
teen rakennetaan piha, joka aidataan ja varustetaan leikkivälinein. 

Hanke sisältyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja 
osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018–2020. 

Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitelmavaiheen laskelman 
mukaan viiden ensimmäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 56,40 euroa/m²/kk, 22 560 euroa kuukaudessa ja 270 720 
euroa vuodessa.

Kokonaisvuokra sisältää:

 Parmacolle (paviljonkivuokraaja ja toteuttaja) maksettavan vuok-
ran 28 euroa/m²/kk ja

 kustannukset maanrakennustöistä sekä tilaajan kustannukset sisäl-
täen hallinnolliset kulut 5 vuoden ajalle jyvitettynä, tonttikustannuk-
set sekä ylläpitokustannukset.

Viiden mahdollisen seuraavan vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra 
käyttäjälle 18,30 euroa/m²/kk, 6 771 euroa kuukaudessa ja 81 252 eu-
roa vuodessa.

Hankkeen arvioidut muut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat 
510 000 euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 290 000 
euroa. Hankesuunnitelmavaiheessa arvioidut käynnistämiskustannuk-
set noin 26 000 euroa. Kustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankin-
toja. Hankkeen aiheuttamiin henkilöstö-, vuokra- ja muihin kustannuk-
siin on varauduttu vuoden 2018 talousarviossa. 

Uusi toiminta sijoitettaan hallinnollisesti varhaiskasvatusyksikkö Mesta-
rin yhteyteen. Tämä lisää yksikön tilapaikkoja noin 45.
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Vuokrapaviljonkihankkeen valmistuminen on tavoitteena viikkoon 31 
mennessä elokuussa 2018 ja käyttöönotto viikon 32 alussa. Hankkeen 
kiireellisyydestä johtuen hanke esitellään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelulle toukokuussa. Työsuojelun lausunto otetaan huo-
mioon 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
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

Liitteet

1 Hankesuunnitelma paviljonkipäiväkoti Pitäjänmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutusen toimiala
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.05.2018 
§ 60

HEL 2018-004535 T 10 06 00

Päätös
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä Viinentie 6 sijaitsevalle tontille rakennettavan paviljon-
kilisätilan 8.4.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että sen enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 1 286 200 euroa 2/2018 kustannus-
tasossa sisältäen investointikustannuksia 603 000 euroa (alv. 0 %) ja 
vuokrakustannuksia 683 200 euroa (alv. 0 %). Hankkeen enimmäislaa-
juus on 400 brm².

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
hanketta koskevan hankesuunnitelman.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tä-
män pykälän osalta heti.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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§ 98
Kallion lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksen 
hyväksyminen ja lausunto hankesuunnitelmasta

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Kallion lukion 
20.12.2017 päivätyn perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityk-
sen, ja antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kallion lukion 20.12.2017 päi-
vätystä perusparannuksen ja laajennuksen 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 
20.12.2017 päivätystä Kallion lukion perusparannuksen ja laajennuk-
sen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta. Kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti 8.3.2018 kau-
punginhallitukselle 20.12.2017 päivätyn Kallion lukion perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä ehdolla, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon tarveselvi-
tyksestä ja hankesuunnitelmasta.

Hankkeen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja hankkeen enimmäishinta 
on 12 270 000 euroa arvonlisäverottomana syyskuun 2017 kustannus-
tasossa.

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

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma
2 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma liitteet
3 Lausunto Kallion lukio 08092017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kallion lukio toimii vuonna 1928 valmistuneessa Väinö Vähäkallion 
suunnittelemassa, vuonna 1957 laajennetussa koulurakennuksessa. 
Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten suojelutarvet-
ta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa rakennus on luokiteltu korkeim-
paan luokkaan 1+ ja rakennus on suojeltu merkinnällä sr-2. Lisäksi 
koulu käyttää Pengerkatu 5:ssä sijaitsevia tiloja yhdessä Helsingin ku-
vataidelukion kanssa. Pengerkadun tilat eivät sisälly hankkeeseen. 

Kallion lukio on valtakunnallinen erityistehtävälukio painotuksena ilmai-
sutaitoaineet. Oppilaita on (laskenta 20.9.2017) yhteensä molemmissa 
rakennuksissa 521, oppilaspaikkoja 481.

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupun-
kiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. 
Suunnittelun aikana on kuultu rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen, 
kaupunginmuseon ja asemakaavoituspalveluiden asiantuntijoita. Hank-
keen yhteydessä on tehty palvelumuotoiluselvitys opiskelijoiden ja hen-
kilökunnan kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstö on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon, jossa esitetyt kommentit huomioidaan suunnittelussa.

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää 
laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta sekä laajennusta. 
Hankkeessa korjataan vesikatto-, alapohja- sekä välipohjarakenteita. 
Julkisivut ikkunoineen kunnostetaan. Rakennuksen akustiikkaa, tilojen 
toiminnallisia yhteyksiä ja esteettömyyttä parannetaan. Tilaratkaisuissa 
toteutetaan uusien oppimisympäristöjen mukaisia ja digitalisaatiota tu-
kevia ratkaisuja. Talotekniset järjestelmät laajennetaan ja parannetaan 
vastaamaan nykyisiä määräyksiä. Rakennuksen peruskorjaus on ra-
kennuksen iän perusteella ajankohtainen, kattavammat korjaukset on 
tehty 1980-luvulla.  

Koulun nykyiset keittiö- ja ruokailutilat ovat riittämättömät koulun oppi-
lasmäärää palvelevan ruokahuollon järjestämiseen. Keittiön siirto ja 
laajennus mahdollistavat ruokailutilan käytön myös opiskeluun ruokai-
luaikojen ulkopuolella. Tasoerojen vuoksi rakennetaan kaksi esteettö-
myysvaatimukset täyttävää hissiä. Hissit hoitavat myös keittiön huollon 
ja näyttämön tarpeet. Yleisopetustilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja 
mahdollisuuksien mukaan uusien oppimisympäristöjen mukaisiksi.  Ra-
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kennuksen nykyiset luonnontieteiden opetustilat perusparannetaan. 
Vanha kiintokalustus pyritään säilyttämään pienin muutoksin yhdessä 
luokkatilassa. Ilmaisutaitoaineiden opetus edellyttää rakennuksen salil-
ta, sen näyttämöltä ja aputiloilta parempaa varustelua kuin yleislukios-
sa. Koulun saliin suunnitellaan ammattimaisen pienteatterin mukainen 
varustus. Sali varustetaan liikuteltavalla paljenäyttämöllä.

Opiskelijoilla on itsenäisesti ja ohjatusti oikeus käyttää tiloja iltaisin ja 
koulun ilmaisutaidon opetuksesta johtuen molemmat salit ja musiikki-
luokka ovat aktiivisessa iltakäytössä. Ulkopuoliseen iltakäyttöön sovel-
tuu tietyin varauksin ainoastaan ylempi salitila, silloinkin iltakäyttäjillä on 
pääsy myös talon muihin tiloihin. Koulua ei esitetä majoituskouluksi. 
Majoittumiseen sopiva, vaatimukset täyttävä tila on pohjakerroksen sali 
ja se on haasteellinen teatteritekniikkavarustelun suhteen.

Hankkeeseen sisältyy pihan puolelle suunniteltu 264 brm² suuruinen 
laajennus. Se käsittää uuden osastoidun poistumistieportaan ja osan 
uutta keittiötä. Lisäksi salin näyttämötilaa ja sen aputiloja on laajennettu 
pihan suuntaan. Kellaria on laajennettu näyttämön alla ja sijoitettu sin-
ne opiskelijoiden puku- ja pesutilat. Laajennettu ilmanvaihtokonehuone 
on sijoitettu ullakolle. 

Kustannukset ja vuokravaikutus

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman kustannusarvion mukaan hank-
keen kustannukset ovat kustannustasossa 9/2017 verottomana 
12 270 000 euroa, 2800 euroa/brm². 

Kallion lukion nykyinen vuokra on 580 171 euroa vuodessa, 48 348 eu-
roa kuukaudessa ja 14,03 euroa/htm² kuukaudessa, vuokranmaksuala 
3445 m².

Perusparannuksen jälkeinen vuokra-arvio on 1 067 650 euroa vuodes-
sa, 88 970 euroa kuukaudessa ja 27,20 euroa/htm² kuukaudessa. 
Vuokranmaksun perusteena on hankkeen yhteydessä tarkistettu pinta-
ala 3271 htm², sisältäen laajennuksen. 

Perusparannettavien tilojen irtokalusteisiin ja varusteisiin on kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala varannut koululle 315 000 euroa. Tieto- ja 
viestintätekniikan hankinnat ovat noin 96 300 euroa. Hankkeesta aiheu-
tuvat muuttokustannukset ovat noin 50 000 euroa.

Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuo-
siksi 2018–2027 varattu 9 miljoonaa euroa toteutettavaksi vuosina 
2019–2020.

Väistötilat
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Väistötilaksi on suunniteltu Lehtikuusentie 4:n väistötilakoulua. Lisäksi 
koulu käyttää myös Pengerkadulla sijaitsevia nykyisiä omia tilojaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannus on sisällytetty pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyohjeen 
mukaan. Väistötilojen investointikustannuksen on kaupunkiympäristön 
toimiala arvioinut olevan 300 000 euroa, ja käyttötalouskustannusten 
arvio on 21 kuukauden vuokra-ajalta 840 000 euroa.

Aikataulu

Rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syyskuussa 2019 ja valmistu-
van joulukuussa 2020. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä 
vaiheessa.

Terveysvaikutusten arviointi

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

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

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma
2 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma liitteet
3 Lausunto Kallion lukio 08092017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 
§ 26
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§ 99
Vuosaaren lukion tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2018-004815 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä 8.5.2018 päivätyn tar-
veselvityksen Vuosaaren lukion uudishankkeesta.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Ville-Petteri Riihinen ja Vera Schulman. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

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

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren lukion tarveselvitys
2 Helsinki väestöennuste lukioikäiset
3 Alustava tilaohjelma Vuosaari
4 Hankkeen aikataulu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarveselvitys käsittelee Vuosaaren lukion tilatarpeita ja suunnittelun 
lähtökohtia.

Kaupunkiympäristön toimialan tekemän arvion mukaan nykyisen, osoit-
teessa Vuosaarentie 7 sijaitsevan koulurakennuksen perusparannus ei 
ole kannattavaa rakennuksen vaatiman mittavan taloteknisen korjauk-
sen vuoksi. Lisäksi nykyinen koulurakennus on pieni kasvavalle opiske-
lijamäärälle, eivätkä sen tilat nykyisellään vastaa uuden opetussuunni-
telman mukaisia toiminnallisia tavoitteita.
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Kaupunkiympäristön toimiala esittää nykyisen Vuosaaren lukioraken-
nuksen purkamista ja sen korvaamista uudisrakennuksella eri tontille. 
Purkamistyö on erillinen hanke. Vapautuva maa-alue voidaan mahdolli-
suuksien mukaan kaavoittaa muuhun käyttöön.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu nykyisestä rakennuksesta 
uudishankkeen valmistuttua. 

Päätökset

Valtuuston hyväksymässä (29.11.2017) Helsingin kaupungin vuoden 
2018 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2018–2020 Vuosaaren lu-
kion uudisrakennukseen on ohjelmoitu 26 miljoonaa euroa vuosille 
2020–2022. 

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 esittelijän esityksen mukaisesti hy-
väksyä Vuosaaren lukion koon kasvattamisen 900 opiskelijaan. 

Kaupunkiympäristön toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen pal-
velukokonaisuuden laatimat Vuosaaren keskusta-alueen suunnittelupe-
riaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.11.2016. 

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi 11.1.2018, että ra-
kennetun omaisuuden hallintapalvelu toteuttaa Vuosaaren uuden lu-
kion hankkeen jatkovalmistelun elinkaarihankkeena kilpailullisella neu-
vottelumenettelyllä yhteistyössä rakennuttaminen-palvelun ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Sijainti

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin Vuosaaren kaupunginosan 
metroaseman välittömään läheisyyteen sille varatulle tyhjälle tontille, jo-
ka sijaitsee vanhan Vuosaaren lukion läheisyydessä, metroaseman ja 
urheilutalon välissä. Metroaseman ympäristöä suunnitellaan Vuosaaren 
keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti monipuoliseksi ja käve-
lypainotteiseksi, keskustamaiseksi alueeksi. 

Rakennus toteutetaan korkeampana kuin nykyinen lukiorakennus osa-
na tiivistyvää keskusta-aluetta. Paikoitus, huoltopiha ja ajoyhteys urhei-
lutalolle sijoitetaan kellarikerrokseen talon alle, jolloin se ei aiheuta häi-
riöitä jalankululle rakennuksen sisäänkäyntitasolla. 

Koulutilojen tarve

Helsingissä on 11 suomenkielistä kaupungin ylläpitämää lukiota. Hel-
singin kaupungin uusimpien väestöennusteiden mukaan 16–18-vuotiai-
den lukiolaisten aloituspaikkamäärä tulee kasvamaan seuraavalla 
suunnittelujaksolla 2017–2026 n. 800 opiskelijalla. Koulutuspoliittisten 
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linjausten tavoitteiden saavuttamiseksi väestöennusteen mukaiseen 
kasvuun voidaan vastata lisäämällä nykyisten lukioiden opiskelijamää-
rää sekä laajentamalla olemassa olevia lukiorakennuksia tai korvaa-
malla nykyisiä rakennuksia uudisrakennuksilla.

Laajuus

Koko rakennuksen tilaohjelman mukainen hyötyala on 5 045 hym², 
huoneistoala on n. 6 800 htm² ja bruttoala on n. 8 000 brm². 

Suunnitelman lähtökohtia ja erityisominaisuuksia

Vuosaaren toteutetaan tilat lukiolle, jossa pedagogisesti monipuoliset, 
tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät toimintaa 
sekä musiikki- ja teknologiapainotusten toteutumista. Rakennukseen 
toteutettava monitoimisali toimii liikuntatilana, juhlasalina, akustisen 
musiikin konserttisalina ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten tilana. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä, että lukiorakennuksen 
monitoimisali mahdollistaa opiskelijoille ja tilan seura- ja asukaskäytölle 
täysimittaiset pelimahdollisuudet.

Tilat luovat nykyaikaisen oppiympäristön ja tarjoavat mahdollisuudet 
yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen hyödyntämiseen. Lukio suun-
nitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden mukaan tilatehok-
kaasti ja opetussuunnitelmaa noudattaen.

Suunnitteluratkaisussa huomioidaan erilaisten tilojen toiminnallisuu-
teen, laatuun ja toimivuuteen vaikuttavia seikkoja kuten joustavuus, es-
teettömyys, saavutettavuus, viihtyisyys, ekologisuus, valaistus, akus-
tiikka, ergonomia, esteettisyys, valvottavuus, siivottavuus, järjestyksen 
ylläpito ja sisäilman laatu.  Älykkäät teknologiset ratkaisut ovat osaltaan 
monipuolisen toiminnan mahdollistajia. Kaikkia tiloja voidaan käyttää 
oppimisympäristönä. Tilat varustetaan toimintoihin tarvittavalla teknii-
kalla ja niiden materiaalivalinnoissa korostuvat yhteisöllisyys, turvalli-
suus ja valvottavuus. Jäsentämällä ja rajaamalla tiloja toiminnan perus-
teella huomioidaan lukiotoiminnan monipuolisuus. Tilasuunnittelulla 
luodaan myös edellytykset monimuotoiseen työskentelyyn ja tulevai-
suuden uusille opetusmenetelmille.

Vuosaaren lukion uudisrakennus on tarkoitus toteuttaa elinkaarihank-
keena. Elinkaarimali on toteutusmalli, jossa hankintaan sisältyy raken-
nustyö ja suunnittelu sekä rakennuksen ylläpito-ja käyttäjäpalveluiden 
tuottaminen palvelujakson ajan. Hankinnassa käytetään kilpailullista 
neuvottelumenettelyä. 
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Suunnittelu ohjaa aktiivisesti käyttäjiä osallistumaan oman työn ja toi-
mintaympäristönsä, sekä asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun 
ja kehittämiseen.

Rahoitussuunnitelma ja kustannukset

Alustava arvio hankkeen enimmäishinnasta on 28 300 000 euroa (alv 
0%) (kausi 2/2018, RI 102,1 ja THI 180,8). Tämän lisäksi kaupungille 
tulee kustannuksia mm. tontin puhdistamisesta ja yleisen jalankulkutien 
rakentamisesta

Palveluntuottaja vastaa koulujen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuo-
den ylläpitopalvelun toteuttamisesta. Tilaaja tai tilaajan kilpailuttama ra-
hoittaja vastaa rakentamisen rahoituksesta. Sopimuskausi jakautuu in-
vestointijaksoon ja palvelujaksoon. 

Palveluntuottaja vastaa siitä, että kohteen kunto ja tekninen jäännösar-
vo on palvelusopimuksen mukainen 20 vuoden palvelujakson päättyes-
sä.

Tilaaja maksaa palveluntuottajalle palvelumaksua, jonka määrä perus-
tuu kohteen tilojen käytettävyyteen ja palvelutasoon. Palveluntuottaja 
sitoutuu urakkasopimuksen takuuajan vakuuksien lisäksi palvelusopi-
muksessa sopimusvakuuksiin.

Alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on 168 640 euroa kuu-
kaudessa eli 2 023 680 euroa vuodessa. Vuokra on n. 24,80 eu-
roa/m²/kk, mikä koostuu n. 19,05 euroa/m²/kk pääomavuokrasta ja n. 
5,75 euroa/m²/kk ylläpitovuokrasta (sisältää siivouksen ja käyttäjän 
sähkön).

Vuosaaren lukion kertaluontoiset laite- ja irtokalustehankinnat ovat n. 
1,23 milj., alv 0 % joista kalustehankinnat ovat n. 505 000 euroa. Lisäk-
si käyttäjille aiheutuu muuttokustannuksia n. 95 800 euroa. Ylläpitoai-
kainen kustannusarvio on 470 000 euroa vuodessa, joka sisältää sekä 
ylläpidon että siivouksen. 

Toiminnan vuotuiset käyttökustannukset nousevat 935 345 euroa, ollen 
rakennuksen käyttöönottovaiheessa n. 2 023 680 euroa vuodessa. 

Vuosittaiset toimintakustannukset, johon kuuluvat palkka ja henkilöstö-
menot, tulevat olemaan n. 930 000 euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Hankkeen toteuduttua Vuosaaren lukiossa opiskellaan nykyaikaisessa 
koulurakennuksessa, terveissä oppimisen tiloissa. Hankkeella on huo-
mattavia sosiaalisia, henkisiä ja terveydellisiä vaikutuksia.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 59 (77)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/19
08.05.2018

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

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

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuosaaren lukion tarveselvitys
2 Helsinki väestöennuste lukioikäiset
3 Alustava tilaohjelma Vuosaari
4 Hankkeen aikataulu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 100
Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä

HEL 2018-000781 T 03 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, joka koskee hallintopäällikön päätöstä 13.3.2018 (§ 10) oikai-
suvaatimuksen tekijälle aiheutuneen vahingon korvaamista. Oikaisu-
vaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukai-
suusperusteita, joiden johdosta hallintopäällikön päätöstä olisi muutet-
tava.

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

Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kaskon hallintopäällikön 13.3.2018 § 10 päätökseen, 
6.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintopäällikkö hylkäsi ********** vahingonkorvaushakemuksen Helsin-
gin kaupunkiin työnantajana kohdistettuna, koska kysymys ei ole vahin-
gosta, jonka opettaja on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut toi-
minnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä.
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Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 
138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tie-
don seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen määräajassa oikealle viran-
omaiselle.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että oikaisuvaatimus pitää käsitellä 
vahingonkorvauksen osalta, koska vahingon aiheuttaja on ollut vahin-
gon sattumishetkellä virkasuhteessa Helsingin kaupunkiin ja vahingon 
sattuessa hän on suorittanut viranhoitoon kuuluvaa työtä (liite 1).

Asian oikeudellinen arviointi

Lähtökohtaisesti jokainen joutuu kärsimään kohdalleen sattuvat epäe-
dulliset tapahtumat. Vaikka vahinko on syntynyt, vaaditaan korvausvel-
vollisuuden syntymiseen joku peruste. Muuten vahinko jää kärsijän it-
sensä vastattavaksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan korvausvelvollinen on se, 
joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon. Tuotta-
mus tarkoittaa, että jotakin tehdään huolimattomasti, varomattomasti, 
ajattelemattomasti tai taitamattomasti taikka jotakin laiminlyödään. 

Julkisyhteisö, tässä tapauksessa Helsingin kaupunki vastaa työnantaja-
na vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 ja 1 momenttien mukaan virka-
miehen (viranhaltijan) virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttamasta vahin-
gosta. Julkisyhteisön vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukainen vas-
tuu edellyttää virkamiehen tuottamusta eli virhettä tai laiminlyöntiä.

Työnantajan vahingonkorvausvastuun perussäännös on vahingonkor-
vauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa, jonka mukaan työnantaja on vel-
vollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laimin-
lyönnillään työssä aiheuttaa. Pykälän 2 momentissa laajennetaan edel-
lä tarkoitettu yksityisoikeudellinen työnantajan vastuu koskemaan myös 
kuntaa, kun vahinko on aiheutunut virkasuhteessa olevan henkilön vir-
heestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen val-
lan käyttämisenä. Helsingin kaupungin palveluksessa olevat opettajat 
ovat virkasuhteessa kaupunkiin.
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Asiassa saadun selvityksen mukaan opettajan jalka oli livennyt ja sen 
seurauksena hän oli kaatunut. Kysymys on tapaturmaisesti aiheutu-
neesta vahingosta. Oikeuskäytännössä työnantajan on katsottu olleen 
vastuussa, kun nosturinkäyttäjä syyllistyi virheeseen ja nosturi kaatui 
(korkein oikeus 1969 II 34). Esittelijä katsoo, että Helsingin kaupungilla 
ei voida katsoa työnantajana olevan oikeudellista velvollisuutta korvata 
vahinkoa, koska vahingon ei voida katsoa aiheutuneen opettajan vir-
heestä tai laiminlyönnistä.

Esittelijä toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuk-
sessaan esittänyt sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperustei-
ta, joiden johdosta hallintopäällikön olisi muutettava, joten oikaisuvaati-
mus tulisi hylätä.

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

Lisätiedot
Merja Aalto-Setälä, lakimies, puhelin: 310 86350

merja.aalto-setala(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus Kaskon hallintopäällikön 13.3.2018 § 10 päätökseen, 
6.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut Hallin-
topäällikkö 13.03.2018 § 10
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§ 101
Oikaisuvaatimus viran täyttämättä jättämisestä

HEL 2018-001213 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 ja 136 §:n nojalla 
jättää tutkimatta ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt pe-
rusopetuksen aluepäällikön 22.3.2018 (§ 21) tekemästä viran täyttä-
mättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen perusopetuksen aluepäällikön 
22.3.2018 (§ 21) tekemästä päätöksestä, jolla aluepäällikkö päätti jät-
tää täyttämättä haettavana olleen lehtorin viran (espanja ja tekstiilityö, 
tekstiilityön työtavat).

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (17.5.2017, § 22) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen peruso-
petuksessa päättää aluepäällikkö.
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mu-
kaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustel-
lusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä 
tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. 

Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokun-
nan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyyty-
mätön saa hakea siihen oikaisua.

Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta. Lain 141 §:n 3 momentin mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutok-
senhakukiellosta.

Aluepäällikkö on erheellisesti liittänyt päätökseen, josta ei saa tehdä oi-
kaisuvaatimusta, oikaisuvaatimusohjeen. Erheellisesti annettu muutok-
senhakuohjaus ei tee päätöksestä valituskelpoista.

Viran täyttämättä jättämistä koskevalla päätöksellä ei ole lopullisesti 
ratkaistu viran täyttämistä koskevaa asiaa. Tällainen päätös katsotaan 
asian valmisteluksi. Muutoksenhaku tapahtuu siinä vaiheessa, kun vir-
ka on täytetty. Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ole-
vaa virkaa eikä kenelläkään ole oikeutta tulla nimitetyksi. 

Perusopetuksen aluepäällikön päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta 
saisi tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus jäte-
tään tutkimatta.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.4.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petuksen alueelliset palvelut alue 4 Perusopetuksen aluepäällikkö 4 22.03.2018 § 
21
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 81, 82, 83, 84, 86, 92, 93, 95, 96, 97, 98 ja 99 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 85, 87, 90, 91 ja 94 §: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
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 88 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 89 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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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

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.
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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.

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2018 71 (77)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

08.05.2018

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

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 
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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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 100 ja 101 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

87 § 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)
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 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.

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.
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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

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Dani Niskanen Vesa Korkkula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.05.2018.


