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Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Diarra, Fatim saapui 16:05, poistui 17:05, poissa: 

165-167 §, 174-185 §
Harms-Aalto, Martina saapui 16:08, poissa: 165-168 §
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Malin, Petra
Mohamed, Abdirahim
Niskanen, Dani saapui 16:05, poissa: 165-167 §
Saxberg, Mirita saapui 16:05, poissa: 165-167 §

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Kopomaa-Weymarn, Mervi ta. viestintäpäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
165-185 §

Esittelijät
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Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
165-172 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
173-174 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
175-185 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
165-185 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

28.08.2018

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

§ Asia

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

166 Asia/2 Ilmoitusasiat

167 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

168 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Eveliina Heinäluoman ynnä muiden talousarvioaloitteesta toisen as-
teen opiskelijoiden maksuttomista opiskelun välineistä

169 Asia/5 Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2019 - 2021

170 Asia/6 Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskeva tar-
veselvitys

171 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Tuomas Rantasen toivomusponnesta oppilashuollon järjestämiseen 
liittyvästä laintulkinnasta

172 Asia/8 Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanne

173 Asia/9 Stadin ammatti- ja aikuisopiston palveluverkkoselvitys

174 Asia/10 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kasvatus- ja ohjausalan pe-
rustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta

175 Asia/11 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

176 Asia/12 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

177 Asia/13 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

178 Asia/14 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

179 Asia/15 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

180 Asia/16 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

181 Asia/17 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

182 Asia/18 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

183 Asia/19 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

184 Asia/20 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta
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185 Asia/21 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 165
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia kopran ja Vesa Korkkulan 
sekä varatarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Fatim Diarran.

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 Mirita Saxbergin ja Fa-
tim Diarran sekä varatarkastajiksi Pia kopran ja Vesa Korkkulan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 166
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginhallitus 13.08.2018 § 492 Sophie Mannerheimin koulun 
tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelmanhyväksyminen : 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sophie Mannerheimin koulun 
pääkoulun tilapäisten opetustilojen 19.3.2018 päivätyn hankesuun-
nitelman sekä päätti tilojen vuokraamisesta Fixcel Group Oy:ltä si-
ten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 578 htm² ja hank-
keen arvonlisäveroton hinta on yhteensä enintään 8 066 300 euroa 
helmikuun 2018 kustannustasossa.

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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§ 167
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia viranomaisten 21.- 27.8.2018 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja 
21.8.2018

16 § Användning av lunchsedlar hösten 2018, Arbis

Kasvatuksen ja koulutuksen tietohallintopäällikkö 21.8.2018

26 § Asiakastietojärjestelmän kehittämisen konsultointityö

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 24.-27.8.2018

158 § Beanet Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukai-
seen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2018 – 2019 syyslu-
kukaudelle

159 § Skidit liikkuu ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mu-
kaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2018 – 2019 syys-
lukukaudelle

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 4 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
28.08.2018

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

§ 168
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Eveliina Heinäluoman ynnä muiden talousarvioaloitteesta toisen 
asteen opiskelijoiden maksuttomista opiskelun välineistä

HEL 2018-003233 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt 19.6.2018 kokouksessaan 
toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä ottanut kantaa opiske-
lun välineiden aiheuttamiin kustannuksiin Helsingin kaupungille. 

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallitus on selvittänyt lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta ai-
heutuvia kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen 
(OKM/8/591/2017). Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen 
perusteella toisen asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustan-
nukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaisena koulutuksesta eroamisen 
syynä tai kouluttautumisen esteenä. Opintojen keskeyttämisen taustalla 
on yleensä opiskelijan henkilökohtaisia syitä. Silloinkin kun opinnot kes-
keytyvät taloudellisista syistä, ei voida yksiselitteisesti päätellä, onko 
kyseessä koulutuksesta välittömästi syntyvistä kustannuksista johtuva 
taloudellinen tilanne vai esimerkiksi perheen tai opiskelijan yleisestä ta-
loudellisesta tilanteesta tai taloudenhallinnan ongelmista.

Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilan-
teen mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista 
tai heidän perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla, 
eli yhteensä kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudelli-
sia vaikeuksia. Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukionkäynnin kustannuk-
sia kohtuullisina, eikä heillä tai heidän perheillään ole taloudellisia vai-
keuksia.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9 638 opiskelijaa vuonna 2017. Amisbarometrissa on selvi-
tetty muun muassa, kuinka paljon rahaa opiskelijat ovat käyttäneet 
opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin opintojensa aikana. 
Vuonna 2017 alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden vastausten perusteella 
0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % 
vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa (korkein 
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annettu vastausvaihtoehto) opiskelumateriaaleihin ja välineisiin oli käyt-
tänyt 5 % vastaajista.

Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan 
toisen asteen opiskelijoita kustannusten kattamisessa. Opiskelijan ensi-
sijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolai-
naan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota 
haetaan Kelasta. Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkin-
nosta aiheutuviin erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kun-
nan sosiaalitoimesta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjojen ostaminen uutena tai 
käytettynä on hyvin organisoitu valtakunnallisen Jamera Oyn kautta. 
Valikoimaan kuuluvat myös laskimet, opiskelutarvikkeet ja digituotteet. 
Jameran toimipisteitä on Helsingissä kaksi ja tuotteita voi ostaa myös 
verkkokaupasta. Jameran etu opiskelijalle on siinä, että se ostaa käy-
tettyjä oppikirjoja takaisin ympäri vuoden. Suomen Lukiolaisten Liiton 
laskelman mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 
500–700 euroa, jos hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä. Lisäksi 
osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

Yksi ratkaisu voisi olla kehittää kirjastojen palveluja siten, että niistä 
voisi lainata lukion oppikirjoja. Haasteena tässä on oppikirjojen suuri 
määrä, jotta niillä voitaisiin tyydyttää lukiolaisten kurssikirjatarpeet huo-
mioiden myös ruotsinkielinen oppimateriaali. Lisäksi lukion oppikirjojen 
kysyntä on hyvin kausiluonteista ja neljän viikon laina-aika ei palvele lu-
kiolaisten tarpeita. Monet oppikirjat ovat samalla myös harjoituskirjoja, 
jolloin opiskelijat tekevät tehtäviä suoraan kirjoihin. Mikäli oppikirjojen 
käytössä edellytettäisiin yhteneväisyyttä, häviäisi tällöin opettajien pe-
dagoginen vapaus valita oman oppiaineensa oppimista parhaiten tuke-
vat oppimateriaalit. Monet opettajat käyttävät tällä hetkellä opetukses-
saan rinnakkain kirjoja sekä sähköisiä materiaaleja.

Mikäli oppikirjojen lainaaminen tapahtuisi oppilaitoksissa, edellyttää se 
lisähenkilöstön palkkaamista lainausjärjestelmän ylläpitämiseen sekä 
materiaalin kuljettamiseen ja jakamiseen.

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset Helsingin kaupungille

Alla esimerkkilaskemat, joissa molemmissa mukana kaupungin, yksi-
tyisten sekä valtion oppilaitosten helsinkiläiset ensimmäisen vuoden 
opiskelijat (kotikunta väestörekisterissä Helsinki). Lukiokoulutuksen 
kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen koulu-
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tuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Kustannusarviot perustuvat 
Opetushallituksen julkaisuun, Toisen asteen koulutuksen koulutuskus-
tannuksia koskeva selvitys. Opiskelijamäärät on poimittu Tilastokeskuk-
sen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijoista on poistettu aikuislu-
kioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen osalta kohderyhmä on ra-
jattu 16–20 -vuotiaisiin Opetushallituksen selvityksen mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat 

Lukio-opiskelijoita on 3590, joista 

 3259 opiskelee Helsingissä ja
 95 muualla.

Yhteensä 3590 x 2500 euroa on 9 miljoonaa euroa. 

Amm. opiskelijoita 2456, joista 

 1993 opiskelee Helsingissä ja
 463 muualla.

Yhteensä 2456 X 1000 euroa on 2,5 miljoonaa euroa. 

Kustannukset helsinkiläisille 11,5 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että mikäli 
päätös maksaa opiskelun välineet koskisi ainoastaan helsinkiläisiä nuo-
ria (kotikunta Helsinki), asettaisi se opiskelijat epätasa-arvoiseen ase-
maan oppilaitoksissa. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ulko-
paikkakuntalaiset opiskelijat, jotka opiskelevat Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. Alla kustannuslaskelma perustuen Tilastokeskuksen 
2016 aineistoon.

Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat 

 2755 lukioissa 6,9 miljoonaa euroa
 1072 amm. oppilaitoksissa 1 miljoonaa euroa.

Kustannukset ulkopaikkakuntalaiset yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

Kaikki kustannukset yhteensä 19,4 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki 
varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille nuorille sekä Helsingissä 
opiskeleville nuorille toisen asteen maksuttoman koulutuksen, ovat kus-
tannukset 19,4 miljoonaa vuosittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtakunnallisten ratkaisujen 
etsimistä nuorten koulutuksen turvaamiseksi. Yksi näistä on valtion 
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budjettiriihessä keväällä tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoil-
le opintotuen yhteydessä 46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. 
Oppimateriaalilisää tullaan opetusministeriön mukaan maksamaan yk-
sin asuville 16- ja 17-vuotiaille sekä vanhempiensa luona asuville alle 
20-vuotiaille, mikäli vanhempien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 
euroa vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 19.6.2018 kokouksessaan velvoit-
tanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhdessä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa etsimään ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lu-
kiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ei jää kiinni taloudellisista 
syistä. Lisäksi on etsittävä keinoja oppimateriaalikustannusten kompen-
soimiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla asiaan tartutaan opis-
keluhuollollisin keinoin kouluttamalla kuraattoreita sekä lisäämällä tie-
dotusta opiskelijoille erilaisista tukimahdollisuuksista opiskelun aiheut-
tamiin kustannuksiin. Oppimateriaalin lainaamista ja kierrättämistä te-
hostetaan oppilaitoksissa sekä hyödynnetään digitaalisia oppimateriaa-
leja.

Lapsivaikutusten arviointi

Opetushallituksen selvityksen mukaan toisen asteen koulutuksesta vä-
littömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaise-
na koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Vas-
taavaa selvitystä helsinkiläisten nuorten tilanteesta ei ole tehty. Joka ta-
pauksessa opiskelussa tarvittavan taloudellisen tuen tarve koskee kui-
tenkin vain osaa helsinkiläisistä nuorista, ei koko ikäluokkaa. 

Mikäli jokaiselle helsinkiläiselle nuorelle sekä Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa opiskeleville nuorille osoitetaan erillinen määräraha 
opiskelun välineisiin, miten voidaan varmistaa se, että nuori käyttää 
määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.

Yhteishaun yhteydessä on keskeistä tiedottaa lukio-opintojen ja amma-
tillisen koulutuksen todellisista kustannuksista ja siitä, että opiskelun 
välineisiin on mahdollista saada tukea. Perheen taloudellinen tilanne ei 
saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen. 

Yksi keskeinen näkökulma toisen asteen koulutuksen kustannuksiin on 
lapsilisän loppuminen 17-vuotiaana. Kasvatus ja koulutuslautakunta pi-
tää tärkeänä, että valtakunnan tasolla tulisi tarkastella lapsilisän mah-
dollista jatkamista 19 ikävuoteen saakka.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan Ville Jalovaaran vastaehdotuksen mukai-
sesti.
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Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Poistetaan otsikon "Oppimateriaalin lainaaminen ja 
kierrättäminen" alla olevan kolmannen kappaleen viimeinen lause: 
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että oppilaitosten perustehtä-
vänä ei ole toimia oppikirjojen jakelijana."

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, pu-
helin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt 19.6.2018 kokouksessaan 
toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä ottanut kantaa opiske-
lun välineiden aiheuttamiin kustannuksiin Helsingin kaupungille. 

Yhteenveto Opetushallituksen selvityksestä

Opetushallitus on selvittänyt lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta ai-
heutuvia kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen 
(OKM/8/591/2017). Opetushallituksen selvityksessä kerättyjen tietojen 
perusteella toisen asteen koulutuksesta välittömästi aiheutuvat kustan-
nukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaisena koulutuksesta eroamisen 
syynä tai kouluttautumisen esteenä. Opintojen keskeyttämisen taustalla 
on yleensä opiskelijan henkilökohtaisia syitä. Silloinkin kun opinnot kes-
keytyvät taloudellisista syistä, ei voida yksiselitteisesti päätellä, onko 
kyseessä koulutuksesta välittömästi syntyvistä kustannuksista johtuva 
taloudellinen tilanne vai esimerkiksi perheen tai opiskelijan yleisestä ta-
loudellisesta tilanteesta tai taloudenhallinnan ongelmista.

Opetushallituksen selvityksessä lukiolaiset jaettiin taloudellisen tilan-
teen mukaan kolmeen ryhmään. Yhteensä 35 prosentilla lukiolaisista 
tai heidän perheistään oli taloudellisia vaikeuksia. Heistä 17 prosentilla, 
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eli yhteensä kaikista lukiolaisista 6 prosentilla, oli merkittäviä taloudelli-
sia vaikeuksia. Lukiolaisista 65 prosenttia piti lukionkäynnin kustannuk-
sia kohtuullisina, eikä heillä tai heidän perheillään ole taloudellisia vai-
keuksia.

Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry on toteuttanut vuosina 
2015 ja 2017 Amisbarometri-kyselyn. Kysely on valtakunnallinen ja sii-
hen vastasi 9 638 opiskelijaa vuonna 2017. Amisbarometrissa on selvi-
tetty muun muassa, kuinka paljon rahaa opiskelijat ovat käyttäneet 
opiskelussa tarvittaviin materiaaleihin ja välineisiin opintojensa aikana. 
Vuonna 2017 alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden vastausten perusteella 
0-200 euroa opiskelumateriaaleihin ja -välineisiin oli käyttänyt 57 % 
vastaajista ja 200–700 euroa 38 % opiskelijoista. Yli 700 euroa (korkein 
annettu vastausvaihtoehto) opiskelumateriaaleihin ja välineisiin oli käyt-
tänyt 5 % vastaajista.

Yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukijärjestelmät auttavat osaltaan 
toisen asteen opiskelijoita kustannusten kattamisessa. Opiskelijan ensi-
sijaiset etuudet ovat opintoraha, asumislisä ja valtiontakaus opintolai-
naan. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota 
haetaan Kelasta. Tarvittaessa opiskelija voi hakea toisen asteen tutkin-
nosta aiheutuviin erityisiin menoihin täydentävää toimeentulotukea kun-
nan sosiaalitoimesta.

Oppimateriaalin lainaaminen ja kierrättäminen

Lukion ja ammatillisen koulutuksen oppikirjojen ostaminen uutena tai 
käytettynä on hyvin organisoitu valtakunnallisen Jamera Oyn kautta. 
Valikoimaan kuuluvat myös laskimet, opiskelutarvikkeet ja digituotteet. 
Jameran toimipisteitä on Helsingissä kaksi ja tuotteita voi ostaa myös 
verkkokaupasta. Jameran etu opiskelijalle on siinä, että se ostaa käy-
tettyjä oppikirjoja takaisin ympäri vuoden. Suomen Lukiolaisten Liiton 
laskelman mukaan opiskelija voi säästää oppikirjakustannuksissaan 
500–700 euroa, jos hän hankkii kaikki oppikirjat käytettyinä. Lisäksi 
osassa lukioita opiskelijakunnat järjestävät jaksojen vaihtuessa kirjato-
reja. Opiskelijat myös kierrättävät oppilaitoksen sisällä ja kaveripiirissä 
oppikirjoja keskenään.

Yksi ratkaisu voisi olla kehittää kirjastojen palveluja siten, että niistä 
voisi lainata lukion oppikirjoja. Haasteena tässä on oppikirjojen suuri 
määrä, jotta niillä voitaisiin tyydyttää lukiolaisten kurssikirjatarpeet huo-
mioiden myös ruotsinkielinen oppimateriaali. Lisäksi lukion oppikirjojen 
kysyntä on hyvin kausiluonteista ja neljän viikon laina-aika ei palvele lu-
kiolaisten tarpeita. Monet oppikirjat ovat samalla myös harjoituskirjoja, 
jolloin opiskelijat tekevät tehtäviä suoraan kirjoihin. Mikäli oppikirjojen 
käytössä edellytettäisiin yhteneväisyyttä, häviäisi tällöin opettajien pe-
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dagoginen vapaus valita oman oppiaineensa oppimista parhaiten tuke-
vat oppimateriaalit. Monet opettajat käyttävät tällä hetkellä opetukses-
saan rinnakkain kirjoja sekä sähköisiä materiaaleja.

Mikäli oppikirjojen lainaaminen tapahtuisi oppilaitoksissa, edellyttää se 
lisähenkilöstön palkkaamista lainausjärjestelmän ylläpitämiseen sekä 
materiaalin kuljettamiseen ja jakamiseen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta katsoo, että oppilaitosten perustehtävänä ei ole toimia oppikirjo-
jen jakelijana. 

Opiskelun välineiden aiheuttamat kustannukset Helsingin kaupungille

Alla esimerkkilaskemat, joissa molemmissa mukana kaupungin, yksi-
tyisten sekä valtion oppilaitosten helsinkiläiset ensimmäisen vuoden 
opiskelijat (kotikunta väestörekisterissä Helsinki). Lukiokoulutuksen 
kustannukset on laskettu 2500 euroa/opiskelija ja ammatillisen koulu-
tuksen kustannukset 1000 euroa/opiskelija. Kustannusarviot perustuvat 
Opetushallituksen julkaisuun, Toisen asteen koulutuksen koulutuskus-
tannuksia koskeva selvitys. Opiskelijamäärät on poimittu Tilastokeskuk-
sen aineistosta vuodelta 2016. Lukio-opiskelijoista on poistettu aikuislu-
kioiden opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen osalta kohderyhmä on ra-
jattu 16–20 -vuotiaisiin Opetushallituksen selvityksen mukaisesti.

Helsinkiläiset opiskelijat 

Lukio-opiskelijoita on 3590, joista 

 3259 opiskelee Helsingissä ja
 95 muualla.

Yhteensä 3590 x 2500 euroa on 9 miljoonaa euroa. 

Amm. opiskelijoita 2456, joista 

 1993 opiskelee Helsingissä ja
 463 muualla.

Yhteensä 2456 X 1000 euroa on 2,5 miljoonaa euroa. 

Kustannukset helsinkiläisille 11,5 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että mikäli 
päätös maksaa opiskelun välineet koskisi ainoastaan helsinkiläisiä nuo-
ria (kotikunta Helsinki), asettaisi se opiskelijat epätasa-arvoiseen ase-
maan oppilaitoksissa. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ulko-
paikkakuntalaiset opiskelijat, jotka opiskelevat Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa. Alla kustannuslaskelma perustuen Tilastokeskuksen 
2016 aineistoon.
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Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat 

 2755 lukioissa 6,9 miljoonaa euroa
 1072 amm. oppilaitoksissa 1 miljoonaa euroa.

Kustannukset ulkopaikkakuntalaiset yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

Kaikki kustannukset yhteensä 19,4 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mikäli Helsingin kaupunki 
varautuu maksamaan kaikille helsinkiläisille nuorille sekä Helsingissä 
opiskeleville nuorille toisen asteen maksuttoman koulutuksen, ovat kus-
tannukset 19,4 miljoonaa vuosittain.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtakunnallisten ratkaisujen 
etsimistä nuorten koulutuksen turvaamiseksi. Yksi näistä on valtion 
budjettiriihessä keväällä tehty päätös maksaa vähävaraisille opiskelijoil-
le opintotuen yhteydessä 46 euroa kuukaudessa oppimateriaalilisää. 
Oppimateriaalilisää tullaan opetusministeriön mukaan maksamaan yk-
sin asuville 16- ja 17-vuotiaille sekä vanhempiensa luona asuville alle 
20-vuotiaille, mikäli vanhempien yhteenlasketut tulot ovat alle 40 950 
euroa vuodessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 19.6.2018 kokouksessaan velvoit-
tanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhdessä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa etsimään ratkaisuja, jotta kenenkään opiskelu lu-
kiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ei jää kiinni taloudellisista 
syistä. Lisäksi on etsittävä keinoja oppimateriaalikustannusten kompen-
soimiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla asiaan tartutaan opis-
keluhuollollisin keinoin kouluttamalla kuraattoreita sekä lisäämällä tie-
dotusta opiskelijoille erilaisista tukimahdollisuuksista opiskelun aiheut-
tamiin kustannuksiin. Oppimateriaalin lainaamista ja kierrättämistä te-
hostetaan oppilaitoksissa sekä hyödynnetään digitaalisia oppimateriaa-
leja.

Lapsivaikutusten arviointi

Opetushallituksen selvityksen mukaan toisen asteen koulutuksesta vä-
littömästi aiheutuvat kustannukset eivät yleensä näyttäydy ensisijaise-
na koulutuksesta eroamisen syynä tai kouluttautumisen esteenä. Vas-
taavaa selvitystä helsinkiläisten nuorten tilanteesta ei ole tehty. Joka ta-
pauksessa opiskelussa tarvittavan taloudellisen tuen tarve koskee kui-
tenkin vain osaa helsinkiläisistä nuorista, ei koko ikäluokkaa. 

Mikäli jokaiselle helsinkiläiselle nuorelle sekä Helsingissä sijaitsevissa 
oppilaitoksissa opiskeleville nuorille osoitetaan erillinen määräraha 
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opiskelun välineisiin, miten voidaan varmistaa se, että nuori käyttää 
määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.

Yhteishaun yhteydessä on keskeistä tiedottaa lukio-opintojen ja amma-
tillisen koulutuksen todellisista kustannuksista ja siitä, että opiskelun 
välineisiin on mahdollista saada tukea. Perheen taloudellinen tilanne ei 
saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen. 

Yksi keskeinen näkökulma toisen asteen koulutuksen kustannuksiin on 
lapsilisän loppuminen 17-vuotiaana. Kasvatus ja koulutuslautakunta pi-
tää tärkeänä, että valtakunnan tasolla tulisi tarkastella lapsilisän mah-
dollista jatkamista 19 ikävuoteen saakka.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2018 
mennessä valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. talousarvioaloitteesta 
liittyen toisen asteen opiskelijoiden maksuttomiin opiskelun välineisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, pu-
helin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 155

HEL 2018-003233 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.08.2018 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Ville Jalovaaran ehdotuksesta.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi
Arja Kukkonen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja, pu-
helin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi
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§ 169
Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitel-
ma vuosille 2019 - 2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2019-2021 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine perusteluineen.

Lautakunta toteaa, että kouluille ja oppilaitoksille talousarvioehdotuk-
sessa asetetut tuottavuustavoitteet ovat 1-2 % eli huomattavasti suu-
rempia, kuin kaupunkistrategian mukainen 0,5 % tuottavuustavoite. 
Toimialan budjettikehys on 4 miljoonaa pienempi, kuin kaupungin tuot-
tavuustavoite sallisi. Lisäksi budjettiraamista on rahoitettu kaupunkist-
rategian mukaisesti palvelujen laajentamista runsaalla 6 miljoonalla eu-
rolla verrattuna vuoteen 2018. Lisätuottavuustavoite ja strategiapanos-
tukset on rahoitettu esitykseen sisältyvillä noin 11 miljoonan euron 
säästö- ja tuottavuustoimenpiteillä.

Määrärahakehyksissä tulisi huomioida myös se, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksin-
kertainen kaupungin väestönkasvuun verrattuna. Jos tuottavuustavoite 
laskettaisiin väestömäärän kasvun sijasta asiakasmäärän kasvun pe-
rusteella, kasvatuksen ja koulutuksen budjettikehys olisi 17,4 miljoonaa 
euroa annettua kehystä suurempi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta to-
teaa, että tämä esitetty budjettikehys ei riitä kaupungin strategian to-
teuttamiseen eikä mahdollista riittävän laadukasta kasvatusta ja koulu-
tusta Helsingissä.

Edellä olevin perustein kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että 
kaupunginhallitukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi va-
rattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle käytettäväksi seuraavasti:

1) 11 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousar-
vioesitykseen sisällytettyjen säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden purka-
miseen:

   - Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen yli 2-
vuotiailta. Säästövaikutus 2,8 miljoonaa euroa.

   - Peruskoulujen ja lukioiden resurssien vähentäminen prosentilla. Tä-
mä tarkoittaisi peruskouluissa ryhmäkokojen kasvattamista sekä jako- 
ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä ja lukioissa 
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kurssitarjonnan vähentämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista. Säästö-
vaikutus 6 miljoonaa euroa

   - Ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen kahdella pro-
sentilla. Tämä tarkoittaisi työelämässä oppimisen osuuden lisäämisen 
ohella määräaikaisten opettajien määrän vähentämistä. Säästövaikutus 
2,2 miljoonaa euroa.

2) Lisäksi kaupunginhallituksen jakovaraa olisi perusteltua kohdentaa 
kasvatuksen ja koulutuksen laadun varmistamiseksi

- 2,0 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen  koulunkäyntiavustajien ja 
laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisäämiseen inklusiivisen koulun 
vahvistamiseksi sekä  esiopetuksen oppilashuoltoon 

- 0,7 miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen heikolla keskiarvolla 
tulevien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän 
kasvusta aiheutuviin tukitarpeisiin. Tukea tarvitaan suomen kielen oppi-
miseen ja opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. 

- 0,4 miljoonaa euroa esiopetuksen oppilashuollon vahvistamiseen 
(psykologit ja kuraattorit)

- 0,25 miljoonaa euroa lukiokoulutukseen oppimisen tukea tarvitsevien 
sekä vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvun edellyttämiin erityi-
sopettajiin

- 0,3 miljoonaa euroa lukiolain edellyttämään opinto-ohjauksen vahvis-
tamiseen 

- 0,5 miljoonaa euroa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien di-
giosaamisen edistämiseen jatkamalla tutoropettajatoimintaa 

 - 0,55 miljoonaa euroa kaupungin kolmen lukion erityistehtäviin liitty-
vien valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoittamiseen. Tehtävistä 
kaupunki saa vastaavasti valtionrahoituksen, joka ei ohjaudu kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle.

- 0,5 miljoonaa euroa palvelukeskukselta ostettavien päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitosten tukipalvelujen hintojen talousarvioehdotuksessa 
ennakoitua suurempaan korotukseen

 - 0,25 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen yksityisen perhepäivähoi-
don alle 3-vuotiaiden Helsinki-lisän korottamiseen 180 eurolla. Nyt per-
heet saavat alle 3-vuotiaiden perhepäivähoitoon 180 euroa vähemmän 
kuin palkatessaan lapselle kotiin työsopimussuhteisen hoitajan

Käsittely
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Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että tämä esitetty budjettike-
hys ei riitä kaupungin strategian toteuttamiseen eikä mahdollista riittä-
vän laadukasta kasvatusta ja koulutusta Helsingissä."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko TAE 2019
2 T KASKO Tilankäyttöohjelma 2019 - Lukiot
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2019-2021 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan sisältyvine perusteluineen.

Lautakunta toteaa, että kouluille ja oppilaitoksille talousarvioehdotuk-
sessa asetetut tuottavuustavoitteet ovat 1-2 % eli huomattavasti suu-
rempia, kuin kaupunkistrategian mukainen 0,5 % tuottavuustavoite. 
Toimialan budjettikehys on 4 miljoonaa pienempi, kuin kaupungin tuot-
tavuustavoite sallisi. Lisäksi budjettiraamista on rahoitettu kaupunkist-
rategian mukaisesti palvelujen laajentamista runsaalla 6 miljoonalla eu-
rolla verrattuna vuoteen 2018. Lisätuottavuustavoite ja strategiapanos-
tukset on rahoitettu esitykseen sisältyvillä noin 11 miljoonan euron 
säästö- ja tuottavuustoimenpiteillä.
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Määrärahakehyksissä tulisi huomioida myös se, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksin-
kertainen kaupungin väestönkasvuun verrattuna. Jos tuottavuustavoite 
laskettaisiin väestömäärän kasvun sijasta asiakasmäärän kasvun pe-
rusteella, kasvatuksen ja koulutuksen budjettikehys olisi 17,4 miljoonaa 
euroa annettua kehystä suurempi.  

Edellä olevin perustein kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että 
kaupunginhallitukselle lautakuntien esitysten perusteella jaettavaksi va-
rattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle käytettäväksi seuraavasti:

1) 11 miljoonaa euroa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousar-
vioesitykseen sisällytettyjen säästö- ja tuottavuustoimenpiteiden purka-
miseen:

   - Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen yli 2-
vuotiailta. Säästövaikutus 2,8 miljoonaa euroa.

   - Peruskoulujen ja lukioiden resurssien vähentäminen prosentilla. Tä-
mä tarkoittaisi peruskouluissa ryhmäkokojen kasvattamista sekä jako- 
ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä ja lukioissa 
kurssitarjonnan vähentämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista. Säästö-
vaikutus 6 miljoonaa euroa

   - Ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen kahdella pro-
sentilla. Tämä tarkoittaisi työelämässä oppimisen osuuden lisäämisen 
ohella määräaikaisten opettajien määrän vähentämistä. Säästövaikutus 
2,2 miljoonaa euroa.

2) Lisäksi kaupunginhallituksen jakovaraa olisi perusteltua kohdentaa 
kasvatuksen ja koulutuksen laadun varmistamiseksi

- 2,0 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen  koulunkäyntiavustajien ja 
laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisäämiseen inklusiivisen koulun 
vahvistamiseksi sekä  esiopetuksen oppilashuoltoon 

- 0,7 miljoonaa euroa ammatilliseen koulutukseen heikolla keskiarvolla 
tulevien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän 
kasvusta aiheutuviin tukitarpeisiin. Tukea tarvitaan suomen kielen oppi-
miseen ja opiskeluvalmiuksien kehittämiseen. 

- 0,4 miljoonaa euroa esiopetuksen oppilashuollon vahvistamiseen 
(psykologit ja kuraattorit)

- 0,25 miljoonaa euroa lukiokoulutukseen oppimisen tukea tarvitsevien 
sekä vieraskielisten opiskelijoiden määrän kasvun edellyttämiin erityi-
sopettajiin
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- 0,3 miljoonaa euroa lukiolain edellyttämään opinto-ohjauksen vahvis-
tamiseen 

- 0,5 miljoonaa euroa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien di-
giosaamisen edistämiseen jatkamalla tutoropettajatoimintaa 

 - 0,55 miljoonaa euroa kaupungin kolmen lukion erityistehtäviin liitty-
vien valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoittamiseen. Tehtävistä 
kaupunki saa vastaavasti valtionrahoituksen, joka ei ohjaudu kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle.

- 0,5 miljoonaa euroa palvelukeskukselta ostettavien päiväkotien, kou-
lujen ja oppilaitosten tukipalvelujen hintojen talousarvioehdotuksessa 
ennakoitua suurempaan korotukseen

 - 0,25 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen yksityisen perhepäivähoi-
don alle 3-vuotiaiden Helsinki-lisän korottamiseen 180 eurolla. Nyt per-
heet saavat alle 3-vuotiaiden perhepäivähoitoon 180 euroa vähemmän 
kuin palkatessaan lapselle kotiin työsopimussuhteisen hoitajan

Esittelijän perustelut

Yleistä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 29.5.2018 merkitä tiedoksi kau-
punginhallituksen antamat vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin 
ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 laatimi-
sohjeet. Lisäksi lautakunta päätti hyväksyä esittelijän selvityksen talou-
sarvioehdotuksen valmisteluaikataulusta ja –periaatteista. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi 19.6.2018 lausunnon toimialan 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 
2019-2028.

Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen antamaan budjet-
tiraamiin ja sen lähtökohtana on kaupunginvaltuuston hyväksymä kau-
punkistrategia 2017-2021.

Toimialan budjettiraamit

Käyttötalous

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käyttötaloudessa yksi val-
tuustoon nähden sitova bruttoraami. Bruttoraami tarkoittaa, että raami 
sitoo toimialaa ainoastaan menojen osalta. Menoraamia ei voi ylittää, 
vaikka tulot ylittäisivät tuloraamin. Vastaavasti menoraamia ei tarvitse 
alittaa, vaikka tulot jäisivät alle tuloraamin. 
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Käyttötalouden budjettiraamit ovat laatimisohjeiden kohdassa kolme. 
Toimialat eivät voi ylittää raameja talousarvioehdotuksissaan.

Raamissa 2019 kaupungin toimintamenojen kasvu on mitoitettu strate-
gian mukaisesti asukasmäärän kasvuun (arvio hieman alle 1,2 %) ja 
kustannustason nousuun (arvio + 2,6 %) vähennettynä vuotuisella 0,5 
% tuottavuuden parantamisen tavoitteella. Näin laskettu sallittu kehys-
ten kokonaiskasvu on vuoden 2018 kehyksiin verrattuna on 3,28 %. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötalouden raami vuodelle 
2019 on 1 174,6 miljoonaa euroa. Raami on 33,5 miljoonaa euroa eli 
2,9 % suurempi kuin kuluvan vuoden menoraami. Tuloraami on 57,5 
miljoonaa euroa eli noin 1,5 miljoonaa euroa (2,6 %) suurempi, kuin ku-
luvan vuoden tuloraami.

Tuottavuustavoitteen sallima menokasvu olisi toimialalle 37,4 miljoonaa 
eli noin 4 miljoonaa euroa myönnettyä kehystä korkeampi. Lisäksi on 
huomioitava, että tuottavuustavoitteen sallima menokasvu on laskettu 
kaupungin keskimääräisen väestömäärän kasvun perusteella (+ 1,2 
%). Toimialan asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksinkertainen 
(+2,4 %) kaupungin väestömäärän kasvuun verrattuna, mikä kasvattaa 
toimialan tuottavuustavoitetta yli kaupungin keskimääräisen tuottavuus-
tavoitteen.

Investoinnit

Toimialalle on annettu raami irtaimen omaisuuden investointeihin eli 
varhaiskasvatuksen yksiköiden sekä koulujen ja oppilaitosten varusta-
miseen ja tietotekniikkahankintoihin. Kiinteistöjen rakentamis- ja perus-
parannusmäärärahat eivät ole toimialan budjetissa.

Investointiosan raamit ovat laatimisohjeiden liitteenä 1. Investointiosan 
eli irtaimen omaisuuden hankintojen vuoden 2019 raami on toimialalle 
noin 27,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 4 miljoonaa euroa vähemmän 
kuin vuonna 2018.

Muuta huomioitavaa

Laatimisohjeiden mukaan kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varat-
tu 13 miljoonaa euroa kohdennettavaksi syksyllä varsinaisen talousar-
vion laatimisvaiheessa tärkeimmäksi nähtyihin, mm. kaupunkistrate-
giasta johtuviin kohdennustarpeisiin. Ohjeiden mukaan tärkeimmistä ja 
strategian kannalta keskeisimmistä kohteista lautakuntien tulee esittää 
perusteltu näkemyksensä.

Laatimisohjeissa on myös todettu, että lautakuntien budjettikäsittelyn 
yhteydessä arvioidaan huolellisesti koulujen, päiväkotien ja muiden tilo-
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jen korjausinvestointiohjelma ja sen riittävyys erityisesti sisäilmakor-
jausten näkökulmasta tuoreimman toimialoilla olevan tiedon sekä hy-
väksyttävän kiinteistöstrategian valossa. Näiden tietojen perusteella 
myös investointiohjelmaa voidaan tarvittaessa päivittää. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta on tehnyt edellytetyn arvion antaessaan 19.6.2018 
lausunnon toimialan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluon-
noksesta vuosille 2019-2028.

Strategiset painotukset 2019-2021 ja toiminalliset tavoitteet 2019

Kaupunginhallituksen antamien laatimisohjeiden mukaisesti talousar-
vioehdotuksen valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunkistrategia vuo-
sille 2017-2021. Kuvaus siitä, miten toimialan talousarvioehdotus to-
teuttaa kaupunkistrategiaa on osana talousarvioehdotuksen perustelu-
ja.

Laatimisohjeiden mukaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee pe-
rustua strategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudelli-
sia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet 
ovat toimialatasoisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan toimialan 
toiminnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa annetuilla määrära-
hoilla (budjettikehykset) ja tavoitteiden mittaamisen tulee olla selkeää.

Toimialan talousarvioehdotuksessa on kaksi sitovaa toiminnallista ta-
voitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella

- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle on määritelty selkeästi mitattavissa olevat mit-
tarit.

Palvelujen kysynnän ja toimintaympäristön muutokset

Toimialan kokonaisasiakasmäärän arvioidaan kasvavan noin 2 400 lap-
sella ja nuorella eli 2,4 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Tä-
män lisäksi perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmäärä 
kasvaa 1 400 lapsella. Pääosa kasvusta tapahtuu perusopetuksessa, 
jonka asiakasmäärä kasvaa noin 2 000. Erityistä tukea tarvitsevien 
asiakkaiden osuus kokonaisasiakasmäärästä säilynee lähes nykyisellä 
tasollaan, mutta määrä kasvaa asiakasmäärän kasvun myötä. Maahan-
muuttajataustaisten asiakkaiden määrä kasvaa suhteellisestikin. 

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ovat:
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- Oppiminen muutoksessa
- Työelämän muutos
- Eriytymiskehitys
- Maahanmuutto
- Turvallisuus
- Vuorovaikutteisempi toimintaympäristö
- Lainsäädännön muutokset

Näiden muutosten vaikutuksia toimialaan on arvioitu talousarvioehdo-
tuksen perusteluissa.

Keskeiset muutokset verrattuna vuoden 2018 talousarvioon

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu asiakasmäärien merkittävään kasvuun

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu asiakasmäärän kasvuun noin 
2 400 lapsella ja nuorella sekä perusopetuslain mukaisen iltapäivätoi-
minnan asiakasmäärän kasvuun noin 1 400 lapsella. Ehdotuksessa on 
varauduttu myös erityistä tukea tarvitsevien sekä maahanmuuttajataus-
taisten lasten ja nuorten määrän kasvun edellyttämiin palveluihin. Asia-
kasmäärän kasvusta johtuviin suoriin lisäkustannuksiin eli henkilöstö-
menoihin sekä palveluihin ja tarvikkeiden hankintaan on varattu lisäre-
sursseja noin 10 miljoonaa euroa. Arviossa on otettu huomioon se, että 
erityisesti perusopetuksessa osa uusista oppilaista sijoittuu olemassa 
oleviin ryhmiin, jolloin lisäkustannukset ovat huomattavasti pienemmät.

Digitalisaatio-ohjelmaa jatketaan

Investointimäärärahoista on varattu vuoden 2018 tapaan 10 miljoonaa 
toimialan digitalisaatio-ohjelman jatkamiseen. Tämä on yhtä suuri va-
raus, kuin oli toimialan vuoden 2018 talousarviossa. Esitetty investointi-
taso laskee vuoden 2020 jälkeen ohjelman päättymisestä johtuen.

Tilavuokrien kasvuun on varauduttu

Uusista tiloista ja tilojen perusparannuksista johtuviin lisävuokriin on va-
rauduttu kaupunkiympäristön toimialan antaman arvion mukaisesti noin 
7,6 miljoonalla eurolla. 

Talousarvion laatimisohjeiden mukaan sisäisten vuokrien tarkistuksista 
(indeksikorotuksista) päätetään talousarviovaiheessa tiedossa olevaan 
kustannustason muutokseen perustuen. Koska päätöstä ei ole ollut 
käytettävissä talousarvioehdotusta laadittaessa, korotusarviona on käy-
tetty kuluttajahintaindeksin muutosennustetta, joka on + 1,4 %. Tämä 
huomioiden vuokriin on varattu lisämäärärahoja 10,8 miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärän kasvun lisäksi henkilöstömenoja lisäävät sopimuspalkankorotuk-
set
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Asiakasmäärän kasvusta johtuen toimialan henkilöstömäärä kasvaa. 
Lisäksi henkilöstömenoja lisäävät palkkojen sopimuskorotukset. Talou-
sarvioehdotuksessa on huomioitu vuoden 2018 talousarvion toinen to-
teutumisennuste. Sen mukaan toimiala pystyy sopeuttamaan vuoden 
2018 talousarvioon sisältymättömät syksyn sopimuskorotukset loppu-
vuodesta maksettavaa kertaerää lukuun ottamatta. Näin ollen sopimus-
korotuksiin on varauduttu ainoastaan vuoden 2019 lisäkustannusten 
osalta, noin 7,2 miljoonalla eurolla. Arvio on linjassa kaupunginkanslian 
tekemän arvion kanssa.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu hintatason nousuun

Valtiovarainministeriön viimeisin ennuste hintatason noususta (kulutta-
jahintaindeksi) vuonna 2019 on 1,4 %. Tätä on käytetty arviona yleises-
tä hintatason noususta muissa kuin henkilöstömenoissa.

Palvelukeskus Helsinki on lähettänyt toimialoille 8.8. ennakkoilmoituk-
sen hintojensa nostamisesta. Sen mukaan hintoja tullaan korottamaan 
2,25 %. Tämä tarkoittaisi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 0,5 
miljoonan euron lisäkustannusta, johon talousarvioehdotuksessa ei ole 
varauduttu.

Kaupunkistrategian toteuttamiseen on varattu lisäresursseja

Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahoja kaupunkistrategian 
toteuttamiseen kaikkiaan 14,3 miljoonaa euroa. Tämä on noin 6,4 mil-
joonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Menoja li-
säävät erityisesti syksyllä 2018 käynnistyneiden toimenpiteiden kustan-
nusten laajeneminen kokovuotisiksi (5-vuotiaiden maksuton varhais-
kasvatus 4 tuntia päivässä ja kieltenopetuksen lisääminen perusope-
tuksessa ja toisen asteen koulutuksessa) sekä kieltenopetuksen tarjon-
nan asteittainen lisääminen edelleen.

Ulkoisen rahoituksen hankkeisiin on varauduttu olemassa olevien rahoituspäätös-
ten mukaisesti

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu ulkoisen rahoituksen hankkei-
siin, joista on ollut päätös olemassa raamin antamishetkellä. Kokonais-
varaus on miljoona euroa.

Muut lisäkustannukset

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu henkilöstömäärän kasvusta 
johtuviin lisäkustannuksiin (työterveyshuolto, palkanlaskenta).

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu ammatillisen koulutuksen re-
formin aiheuttamiin lisäkustannuksiin.
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Lisäksi määrärahavaraukset on tehty mm. käyttäjäpalvelumaksujen 
kasvuun ja erikoisikkunoiden pesuihin (päiväkotien, koulujen ja oppilai-
tosten pienet peruskorjaukset), tietoliikenneverkon ylläpitomuutoksiin 
kaupunginkanslian antaman ohjeistuksen mukaisesti sekä kaupunkiyh-
teisen suunnittelujärjestelmän Taskun käyttöönottoon. 

Kaiken kaikkiaan edellä lueteltuihin muutoksiin on varauduttu noin 3,5 
miljoonalla eurolla.

Kustannusten kasvua hillitään tuottavuus- ja säästötoimenpiteillä

Talousarvioraamin kasvu kattaa käytännössä pakolliset menot eli asia-
kasmäärän kasvusta aiheutuvat menot, hintatason nousun ml. palkan-
korotukset sekä vuokramenojen kasvun. 

Kaupunkistrategian toteuttamisen laajentaminen ja edellä kuvattujen 
muiden välttämättömien menojen kattaminen talousarvioraamin puit-
teissa on rahoitettu talousarvioehdotukseen sisällytetyillä tuottavuus- ja 
säästötoimenpiteillä eli vähentämällä palvelujen järjestämisen kustan-
nuksia. 

Tuottavuus- ja säästötoimenpiteiden kohdentamisen lähtökohtana ovat 
olleet lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Palvelujen kokonaisme-
noihin suhteutettuna tuottavuus- ja säästötoimenpiteet ovat pienimmät 
varhaiskasvatuksessa ja suurimmat toisen asteen koulutuksessa. Yh-
teensä säästö- ja tuottavuustoimenpiteet alentavat kustannuksia noin 
10 miljoonalla eurolla.

Varhaiskasvatukselle ei ole asetettu erillistä tuottavuustavoitetta. Esi-
tykseen sisältyy kuitenkin kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen yli 2-
vuotiailta. Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen edellyttää lautakun-
nan erillistä päätöstä. Päätös vähentää toimialan menoja noin 2,8 mil-
joonalla eurolla.

Peruskouluille ja lukioille on asetettu yleinen 1 % tuottavuustavoite, jon-
ka toteuttamisesta päätetään koulu- ja oppilaitostasolla.  Tuottavuusta-
voitteen toteuttaminen tarkoittaa käytännössä peruskouluissa jako- ja 
kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä ja ryhmäkoko-
jen kasvattamista.  Lukioissa tuottavuuden lisääminen tarkoittaa käy-
tännössä kurssitarjonnan vähentämistä, kurssien tuotantotapojen kehit-
tämistä ja ryhmäkokojen kasvattamista. Lisäksi tuottavuustavoite edel-
lyttää säästämistä aine- ja tavarahankinnoissa. Tuottavuustavoitteen 
säästövaikutus on noin 6 miljoonaa euroa.

Ammatilliselle koulutukselle on asetettu noin 2 % tuottavuustavoite, jo-
ka vähentää menoja noin 2,2 miljoonalla eurolla. Ammatillisen koulu-
tuksen tuottavuutta parannetaan kasvattamalla työelämässä oppimisen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 24 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
28.08.2018

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

osuutta opinnoista, vähentämällä määräaikaisia opettajia sekä tilan-
käyttöä tehostamalla.

Vapaassa sivistystyössä tehostetaan tilankäyttöä. Opetustuntien tarjon-
ta pidetään vuoden 2018 tasolla. 

Hallinto- ja tukipalveluissa tuottavuutta parannetaan mitoittamalla hen-
kilöstö toimialalle asetetun tavoitemitoituksen mukaiseksi.

Kaupunginhallitukselle varatun 13 miljoonan euron jakovaran kohdentaminen

Laatimisohjeiden mukaan kaupunginhallituksen käyttövaroihin on varat-
tu 13 miljoonaa euroa kohdennettavaksi syksyllä varsinaisen talousar-
vion laatimisvaiheessa tärkeimmäksi nähtyihin, mm. kaupunkistrate-
giasta johtuviin kohdennustarpeisiin. Ohjeiden mukaan tärkeimmistä ja 
strategian kannalta keskeisimmistä kohteista lautakuntien tulee esittää 
perusteltu näkemyksensä.

Kaupunginhallitukselle varattu lisämääräraha olisi perusteltua kohden-
taa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, jolle on voimakkaasta asia-
kasmäärän kasvusta huolimatta asetettu kaupunkistrategiassa määri-
teltyä suurempi tuottavuustavoite.

Kouluille ja oppilaitoksille talousarvioehdotuksessa asetetut tuottavuus-
tavoitteet ovat 1-2 % eli huomattavasti suurempia, kuin kaupunkistrate-
gian mukainen 0,5 % tuottavuustavoite. Toimialan budjettikehys on 4 
miljoonaa pienempi, kuin kaupungin tuottavuustavoite sallisi. Kehys 
edellyttää siis toimialalta suurempaa tuottavuuden parantamista kuin 
kaupunkistrategian mukainen 0,5 %.  Lisäksi budjettiraamista on rahoi-
tettu kaupunkistrategian mukaisesti palvelujen laajentamista runsaalla 
6 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2018. Kaupunkistrategian mu-
kaista suurempi tuottavuustavoite ja strategiapanostukset on rahoitettu 
esitykseen sisältyvillä noin 11 miljoonan euron säästö- ja tuottavuustoi-
menpiteillä.

Määrärahakehyksissä tulisi huomioida myös se, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiakasmäärän kasvu on suhteellisesti kaksin-
kertainen kaupungin väestönkasvuun verrattuna. Jos tuottavuustavoite 
laskettaisiin väestömäärän kasvun sijasta asiakasmäärän kasvun pe-
rusteella, kasvatuksen ja koulutuksen budjettikehys olisi 17,4 miljoonaa 
euroa annettua kehystä suurempi.

Lisämäärärahoja tulisi kohdentaa 11 miljoonaa euroa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan talousarvioesitykseen sisällytettyjen säästö- ja 
tuottavuustoimenpiteiden purkamiseen:
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- Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen yli 2-vuo-
tiailta. Säästövaikutus 2,8 miljoonaa euroa.

- Peruskoulujen ja lukioiden resurssien vähentäminen prosentilla. 
Säästövaikutus 6 miljoonaa euroa

- Ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen kahdella prosen-
tilla. Säästövaikutus 2,2 miljoonaa euroa.

Edellä mainittujen resurssitarpeiden lisäksi ehdotukseen sisältyy noin 5 
miljoonalla eurolla muita kohdentamisesityksiä. Nämä liittyvät lähinnä 
erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
nuorten sekä oppilaanohjauksen ja oppilas- ja opiskelijahuollon vahvis-
tamiseen.

Toimenpiteitä, joihin talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu

Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu 

- varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönoton aiheuttamiin kustan-
nuksiin
- lastentarhanopettajien mahdollisiin palkantarkistuksiin
- toisen asteen maksuttomiin oppimateriaaleihin
- A2-kielen opetuksen varhentamiseen
- kotivanhempien suomen kielen opetuksen (Kotiva) siirtoon kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle
- lukiolain mukaiseen opo-resurssien lisäykseen
- osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muuttami-
seen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta vastaa-
vaksi.

Talousarvioehdotuksen vaikutusarviointi

Talousarvioesityksen A-osan perusteluihin sisältyy talousarvion vaiku-
tusarviointi.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Esityslistan liitteenä oleva talousarvioehdotus muodostuu A-, B-, C-, ja 
D-osista, joista A-osa on laatimisohjeiden mukainen ehdotus kaupungin 
talousarviokirjassa esitettäviksi toimialan perusteluteksteiksi. B-osa si-
sältää talousarvioehdotuksen erittelyn palvelukokonaisuuksittain. B-
osaa ei sisällytetä varsinaiseen talousarvioehdotukseen. C-osa sisältää 
investointien talousarvioehdotuksen.

Talousarvioehdotuksen liitteinä ovat tilankäyttöohjelmataulukot.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko TAE 2019
2 T KASKO Tilankäyttöohjelma 2019 - Lukiot
3 T KASKO Tilankäyttöohjelma 2019 - Peruskoulut
4 T KASKO Tilankäyttöohjelma 2019 - Päiväkodit ryhmäperhepäiväkodit 

ja l.
5 T KASKO Tilankäytöohjelma 2019 - ammatilliset_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 147

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.08.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli Tero Vuontisjärvi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
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§ 170
Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskeva 
tarveselvitys

HEL 2018-008700 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Lauttasaaren ala-as-
teen tarveselvityksen liitteen mukaisena. Tarveselvitys käsittää perus-
parannus-osan lisäksi piharakennukseen toteutettavan laajennusosan.

Säännöllisesti toteutettavalla ja riittävän pitkäaikaisella koulun tilojen si-
säilman valvonnalla varmistetaan, että tarveselvityksessä mainitut si-
säilman terveellisyyteen liittyvät kohdat toteutuvat peruskorjauksen ja 
tulevan käytön aikana.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisätään päätösehdotukseen toinen kappale:
Säännöllisesti toteutettavalla ja riittävän pitkäaikaisella koulun tilojen si-
säilman valvonnalla varmistetaan, että tarveselvityksessä mainitut si-
säilman terveellisyyteen liittyvät kohdat toteutuvat peruskorjauksen ja 
tulevan käytön aikana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Pia Kop-
ran tekemän vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Outi Salo, perusopetusjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys  Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksesta ja laajen-
nuksesta

2 Tilaohjelma, Lauttasaaren ala-aste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Lauttasaaren ala-asteen tar-
veselvityksen liitteen mukaisena. Tarveselvitys käsittää perusparannus-
osan lisäksi piharakennukseen toteutettavan laajennusosan.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkoa kehitetään Laut-
tasaaren alueella siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista ja 
toimivista toimintayksiköistä. Koulun ja esiopetustilojen toteutus sa-
maan yhteyteen luo edellytykset kasvatuksen ja opetuksen jatkumolle. 
Yhteinen oppimisympäristö ja turvalliset piha-alueet voidaan toteuttaa 
Lauttasaaren ala-asteen nykyiselle tontille. 

Vuonna 1953 rakennetut Lauttasaaren ala-asteen tilat (Myllykallointie 
3) ovat kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan peruskorjausiäs-
sä. Mittavan perusparannuksen yhteydessä voidaan nykyiseen koulu-
rakennukseen ja sen yhteydessä olevaan musiikkiopiston käytössä ol-
leeseen piharakennukseen tilajärjestelyin toteuttaa tilat, jotka nykyistä 
paremmin tukevat opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman 
tavoitteiden toteuttamista. Perusparannuksen tavoitteena on turvalli-
nen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, 
joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryh-
män kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä. Iltapäiväkerhotoi-
mintaa on mahdollista järjestää koulun tiloissa perusparannuksen jäl-
keen. Musiikkiopisto voi tarvittaessa hyödyntää koulun tiloja kouluajan 
ulkopuolella. 

Hankkeeseen toteutetaan tilat 530 esi- ja alakoululaisen käyttöön. Ala-
koulussa on 1-6-luokilla 22 perusopetusryhmää ja kaksi esiopetusryh-
mää. Perusopetusryhmistä kuudessa (6) on kielikylpyopetusta. Var-
haiskasvatuspaikkojen rakenteellinen määrä on 42. Perusparannuksen 
jälkeen henkilökuntaa tiloissa on arviolta noin 45 henkilöä.  

Lauttasaaren ala-aste on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Suun-
nittelussa varmistetaan turvalliset kulkuyhteydet koululle ja esiopetuk-
seen. 

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan välisenä yhteistyönä.

Palveluverkko ja väestön muutos

Lauttasaaren ala-aste sijaitsee läntisellä suuralueella Lauttasaaressa 
länsiväylän eteläpuolella. 
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Vuoden 2018 väestöennusteen mukaan Lauttasaaren alueen lapsi-
määrä kasvaa noin 200 alakouluikäisellä ja noin 230 yläkouluikäisellä 
seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Alueen oppilasmääräkasvuun on 
varauduttu toteuttamalla tilat Lauttasaaren 2. ala-asteelle, joilla korva-
taan nykyiset väliaikaiset lisätilat. Koivusaaren väestönkasvu on otettu 
huomioon palveluverkkoa suunniteltaessa. 

Nykyiset musiikkiopiston käytössä olevat entiset kirjastotilat suunnitel-
laan koulukäyttöön riittävän tilakapasiteetin takaamiseksi. Tilakokonai-
suuden käyttäjämäärä nousee 55:llä lapsella.  

Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemas-
sa oleva tilakapasiteetti. Lauttasaaren ala-aste -hankkeen laajuudessa 
otetaan huomioon rakennuspaikan turvallisuus ja toimivuus sekä koko 
palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liike-
rakentaminen ja liikennejärjestelyt.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään siten, että se muodos-
tuu kooltaan taloudellisista ja toimivista päiväkodeista hyvillä sijaintipai-
koilla. Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksessa esiopetus- ja kou-
lutilat voidaan sijoittaa samaan kokonaisuuteen turvallisesti ja toimivas-
ti. Esiopetuksen sijoittaminen Myllykalliontien koulukiinteistöön on muu-
tos aikaisempaan. Koulu- ja esiopetustilojen toteutus samaan yhtey-
teen luo edellytykset kasvatuksen ja opetuksen jatkumolle.

Aikaisemmat päätökset

Opetuslautakunta hyväksyi Lauttasaaren 2. ala-asteen tarveselvityksen 
13.12.2016. Kyseisen tarveselvityksen yhteydessä esitetiin myös Laut-
tasaaren alueellinen palveluverkkotarkastelu.

Toiminnalliset tavoitteet

Lauttasaaren ala-asteen nykyiset tilat eivät täytä uuden opetussuunni-
telman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Kasvatus- ja koulutustoimia-
lan tilapalveluiden edustajat ohjeistavat tilojen suunnittelua ja mitoitusta 
tarkemmin suunnittelun kuluessa. Ruokailun, oppimistilojen ja tietotek-
niikan varustuksen osalta konsultoidaan myös muita toimialan asian-
tuntijoita. Perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu toteutetaan 
kaupungin suunnitteluohjeiden ja valtakunnallisten määräysten mu-
kaan. Tavoitteena on kaupunkitasoisesti tasapuolinen varustelu. Liittee-
nä olevaa tilaohjelmaa käytetään perusparannus- ja laajennushank-
keen suunnittelun pohjana. 

Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksessa toteutetaan tilat alakou-
lulle, jossa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoite-
tut ja joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat oppilaille hyvän ym-
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päristön oppia ja kasvaa. Tilojen suunnittelun ja toimintojen sijoittelun 
lähtökohtana on käyttäjien päivittäisen toiminnan sujuvuus sekä peda-
gogiset tarpeet ja tilojen tehokas käyttö. Tilat luovat nykyaikaisen op-
piympäristön ja tarjoavat mahdollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten 
työtapojen käyttöön. Suunnitteluratkaisussa tulee ottaa huomioon erilai-
sia tilojen toiminnallisuuteen, laatuun ja toimivuuteen vaikuttavia tee-
moja, kuten joustavuus, esteettömyys, saavutettavuus, viihtyisyys, eko-
logisuus, valaistus, akustiikka, ergonomia, esteettisyys, valvottavuus, 
siivottavuus, järjestyksen ylläpito ja sisäilman laatu. Kaikkia tiloja voi-
daan käyttää oppimisympäristönä ja ne sijoitetaan siten, että liikkumi-
nen ei aiheuta ruuhkia ja melua. Tilat varustetaan toimintoihin tarvitta-
valla tekniikalla ja niiden materiaalivalinnoissa korostuvat yhteisöllisyys, 
turvallisuus ja valvottavuus. 

Osallistavalla suunnittelulla ohjataan aktiivisesti käyttäjiä osallistumaan 
oman työn ja toimintaympäristönsä ja asukkaita oman ympäristönsä 
suunnitteluun ja kehittämiseen, millä keinoin rakennetaan arjen suju-
vuuden turvaavaa peruslaatua Helsingissä.

Rakennuksen tilat tulee suunnitella mahdollisimman selkeiksi, helposti 
suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi. Suunnitelmia tulee tarkastella 
suunnittelun aikana esteettömyysnäkökulmasta kaupungin esteettö-
myyslinjausten mukaisesti. Perusparannuksen yhteydessä toteutetaan 
induktiosilmukka kouluisännän palvelupisteen ympärille ja juhlasaliin. 
Myös opasteet uusitaan (ulko- ja sisäopasteet) esteettömyysnäkökulma 
huomioiden.

Koko rakennuksen akustiikkaan sekä ääneneristykseen kiinnitetään eri-
tyistä huomiota. Tilojen akustiikan tulee olla käyttötarkoituksenmukai-
nen ja sen toteutus edellyttää hyvin toimiakseen ammattitaitoista akus-
tista suunnittelua. Myös valaistukseen kiinnitetään huomiota. Toimivalla 
valistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja. 

Tilojen muunneltavuus mahdollistaa elinikäistä oppimista ja niiden te-
hokkaan käytön myös kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjes-
tämisen. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla 
tuetaan tilojen aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakäyttöä. 

Perusparannus suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden 
sekä opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien vaatimusten mukaisiksi. 
Muuntojoustavat tilat palvelevat eri-ikäistä käyttäjäjoukkoa ja ovat myös 
asukaskäytössä. Lauttasaaren ala-asteen tilatarpeet esitetään huoneti-
laohjelmassa. 

Esiopetustilat toteutetaan Helsingin päiväkotien suunnitteluohjeita so-
veltaen siten, että tilat ovat monimuotoiset ja joustavat sekä mahdollis-
tavat pienryhmätoiminnan. 
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Lauttasaaren ala-asteen liikuntasali varustetaan tilapäistä majoituskäyt-
töä varten ja se varustellaan palovaroittimilla Pelastuslaitoksen majoitu-
sohjeistuksen mukaisesti.

Piha-alueet peruskorjataan ja varustetaan uusin leikkivälinein edistä-
mään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita. Pihan suunnit-
telussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, 
yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistila-
na. 

Lisäksi koulun piha-alue tarjoaa sekä koululaisille että alueen asukkail-
le monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. 

Koulun ja esiopetuksen saattoliikenne ja koulun huoltopiha suunnitel-
laan toisistaan erillisiksi.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Lauttasaaren ala-aste on rakennettu vuonna 1953. Kaupunkiympäris-
tön asiantuntijoiden mukaan Lauttasaaren ala-asteen tilat (Myllykallion-
tie 3) on peruskorjattava rakennuksen teknisen kunnon takia. Kaupun-
kiympäristön Helsingin koulurakennusten suojelutarvetta selvittävässä 
Opintiellä-julkaisussa rakennus on luokiteltu korkeimpaan luokkaan 1+. 
Perusparannus ei edellytä asemakaavamuutosta. 

Perusparannuksen aikana opetus järjestetään Lauttasaaren 2. ala-as-
teen tiloissa, Hedengrenin tiloissa ja Myllykalliontien paviljongeissa. 
Vaiheittaisen perusparannuksen edetessä otetaan käyttöön myös en-
simmäisessä vaiheessa valmistuva entinen musiikkiopiston tila, jolloin 
myös osasta paviljonkeja voidaan luopua. Vaiheistamisella varmiste-
taan turvalliset kulkuyhteydet perusparannuksen eri vaiheissa samalla 
kun sillä mahdollistetaan laajemmat välituntipihat oppilaille.

Vaikutuksten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Perusparannus mahdollistaa turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat Laut-
tasaaren ala-asteen toiminnalle. Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja 
uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukeva oppimisympäristö. Laa-
jennuksen myötä tilapäisjärjestelyistä voidaan luopua. 

Nykyisiin tiloihin sijoittuva hanke mahdollistaa strategianmukaisen lähi-
palvelun tarjoamisen Lauttasaaren alueella. 

Lauttasaaren ala-asteen tilajärjestelyillä luodaan mahdollisuudet tilojen 
monipuoliseen käyttöön. Tarkoituksenmukaisesti mitoitetut tilat ovat lu-
kiotoiminnan lisäksi alueen asukkaiden käytössä. Teknisillä ratkaisuilla 
edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään 
näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.
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Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Lauttasaaren ala-asteen peruskorjaus ja laajennushankkeen on vuo-
den 2018 talousarvion investointiohjelmassa varattu määrärahat vuosil-
le 2019-2020. 

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetusti-
lat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa val-
miiksi kalustettuna, mikä edesauttaa palveluverkon kehittämistä. Tilojen 
käyttöönotosta kesken toimintakauden voi aiheutua lisäkustannuksia 
tuottavia väliaikaisia tilajärjestelyjä ja haittaa asiakkaille.

Lauttasaaren ala-aste – hanke on 2011 inventointikuvien mukaan laa-
juudeltaan 4222 hym². Hankkeen kustannusennuste on kaupunkiympä-
ristön 29.6.2018 antamien tietojen mukaan noin 22,2 milj. euroa ilman 
arvonlisäveroa.  

Perusparannushankkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 610 000 eu-
roa vuodessa, josta nousua 1 130 000 euroa vuodessa. Siivouskustan-
nusarvio on noin 224 000 euroa vuodessa, josta nousua lisätilasta joh-
tuen noin 3 500 euroa vuodessa. Muuttokustannusarvio on noin 120 
000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 450 000 euroa. Lisäk-
si väistötilanteessa keittiön tilapäisjärjestelyt aiheuttavat noin 6 000 eu-
ron lisäkustannukset.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Outi Salo, perusopetusjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys  Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksesta ja laajen-
nuksesta

2 Tilaohjelma, Lauttasaaren ala-aste

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 171
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Tuomas Rantasen toivomusponnesta oppilashuollon järjestämiseen 
liittyvästä laintulkinnasta

HEL 2017-011238 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on aiemmin selvittänyt Tietosuoja-
valtuutetun toimiston näkemystä psykologien ja kuraattorien Wilma-oi-
keuksista (liite). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on keväällä 2018 antanut asiassa seuraa-
van, hallitussihteeri Kirsi Lambergin allekirjoittaman lausunnon: 

”Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko 
oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi 
opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti yhteisölli-
sellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla ko-
ko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvoin-
tia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta 
sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. 
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan suostumuk-
seen ja luottamukseen. 

Opiskeluhuollossa on käytössä useita rekistereitä. Koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon henkilöstö (esim. terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi) 
sekä muut opiskeluhuoltoa toteuttavat terveydenhuollon ammattihenki-
löt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin 
potilasasiakirjoihin, joiden käsittelystä säädetään potilaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä.

Opiskeluhuollon kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asia-
kastiedot opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen, joiden kä-
sittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetussa laissa (812/2000).
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Koulutuksen järjestäjä ylläpitää rekisterinpitäjänä monialaisen yksilö-
kohtaisen opiskeluhuollon rekisteriä (opiskeluhuoltorekisteri). Rekiste-
riin tallennetaan oppilaitoksen toteuttamassa monialaisessa yksilökoh-
taisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä 
muut siihen liittyvissä tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä opiskeli-
jaa koskevat asiakirjat.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 21 §:n mukaisesti jos koulutuksen jär-
jestäjä toimii opiskeluhuollon potilasrekisterin tai opiskeluhuollon ku-
raattorin asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä, sen on nimettävä kyseisen 
alan ammattihenkilö vastuuhenkilöksi huolehtimaan sanottuun toimin-
taan liittyvien tietojen rekisterinpidosta. Koulutuksen järjestäjä ei saa 
käyttää rekisteriin sisältyviä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelun järjestämiseen ja toteuttami-
seen. 

Rekistereihin sisältyvät, yksilöä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. 
Eikä niitä saa käyttää yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen. 

Psykologit ja kuraattorit voivat käyttää edellä mainittujen rekistereiden 
(potilasrekisteri ja kuraattorin asiakasrekisterit sekä opiskeluhuoltore-
kisteri) sisältyviä yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevia tietoja vain 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluiden sekä monialaisen yksilö-
kohtaisen järjestämisessä. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon jälkeen on mm. tullut voi-
maan laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015).  Lisätietoja 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) sekä sosiaali-
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa lain (812/2000) 
soveltamisesta oppilashuollon järjestämiseen voi tiedustella sosiaali- ja 
terveysministeriöstä. ”

Psykologien ja kuraattorien on työtehtäviänsä hoitaakseen syytä pääs-
tä tarkastelemaan omien asiakkaittensa Wilma-tietoja. Ongelmana on 
tähän asti ollut, että Wilmaan on voinut saada vain täydet oikeudet 
kaikkien oppilaiden kaikkiin tietoihin tai pelkästään oikeudet laittaa vies-
tejä ohjelman kautta. Wilmaa hallinnoivan Visma-yhtiön näkemyksen 
mukaan ohjelmaan voidaan melko lyhyellä aikataululla luoda psykolo-
geille ja kuraattoreille räätälöity näkymä. Tällöin he pääsevät tarkaste-
lemaan omien asiakkaittensa, mutta ei muitten oppilaitten Wilma-tieto-
ja. Näkymän yksityiskohdista ja teknisestä toteuttamisesta tullaan sopi-
maan kuluvan syksyn aikana.

Uudistus helpottaa ja nopeuttaa psykologien ja kuraattorien työtä, joten 
sillä on merkittäviä positiivisia lapsivaikutuksia.

Esittelijä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 35 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/7
28.08.2018

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

+358 9 86390 FI02012566

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Ahjo Wilma liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalta on pyydetty lausuntoa Tuo-
mas Rantasen toivomusponnesta 28.8.2018 mennessä: "Valtuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta olla yhteydessä ope-
tus- ja kulttuuriministeriöön oppilashuollon järjestämiseen liittyvien tar-
kentavien säädösten ja/tai laintulkintaohjeiden saamiseksi."

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Ahjo Wilma liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanne

HEL 2018-008339 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi siten, että selvitetään millä tavoin palvelusetelillä tavoitel-
tuihin päämääriin voidaan päästä yksityisen hoidon tuen pohjalta ja sil-
tä osin kun ei voida, millaisia lainsäädännön tai valtion toiminnan muu-
toksia vaatisi, että tavoitteet voitaisiin saavuttaa yksityisen hoidon tuen 
pohjalta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään seuraava päätösehdotukseen: Jatkovalmistelussa 
valmistellaan kasvatus- ja koulutuslautakunnalle vaihtoehto, jossa pal-
velusetelin hintakattoa ei ole. Samalla laaditaan mallista vaikuttavuu-
sarviointi, jossa arvioidaan vähintään vaikutus alueellisesti yhdenvertai-
selle palvelutarjonnalle, palvelutarjonnan monipuolisuudelle, pienten 
yksityisten toimijoiden toimintaedellytykset ja hintakaton poiston vaiku-
tus yksityisten pienten palvelutarjoajien henkilöstön positiiviselle ansio-
kehitykselle. 

 Kannattaja: Dani Niskanen

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään millä ta-
voin palvelusetelillä tavoiteltuihin päämääriin voidaan päästä yksityisen 
hoidon tuen pohjalta ja sltä osin kun ei voida, millaisia lainsäädännön 
tai valtion toiminnan muutoksia vaatisi, että tavoitteet voitaisiin saavut-
taa yksityisen hoidon tuen pohjalta.

Kannattaja: Ville Jalovaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että selvitetään millä tavoin 
palvelusetelillä tavoiteltuihin päämääriin voidaan päästä yksityisen hoi-
don tuen pohjalta ja sltä osin kun ei voida, millaisia lainsäädännön tai 
valtion toiminnan muutoksia vaatisi, että tavoitteet voitaisiin saavuttaa 
yksityisen hoidon tuen pohjalta.
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Jaa-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mirita 
Saxberg

Ei-äänet: 8
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Ve-
sa Korkkula, Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi äänin 8 – 5.

Ted Apterin vastaehdotusta ei käsitelty asian palauttamisen vuoksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi palveluseteli-
mallin valmistelutilanteen yhtenä varhaiskasvatuksen muotona.

Esittelijän perustelut

Helsingissä lapsiperheiden varhaiskasvatustarpeet ja varhaiskasvatuk-
sen osallistumisasteen nosto luovat painetta vaihtoehtojen lisäämiseen. 
Erilaisten varhaiskasvatuspalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti ja samal-
la varhaiskasvatusmaksujen alentaminen edellyttää sitä, että kehite-
tään myös muuta kuin kunnallisesti tuotettuja varhaiskasvatuspalvelui-
ta. Sen vuoksi selvitetään, onko palveluseteli toimiva vaihtoehto turvata 
riittävät ja monimuotoiset palvelut kunnallisen varhaiskasvatuksen rin-
nalla.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) ja 
1.9.2018 voimaantuleva varhaiskasvatuslain 5 § sallii palveluseteleillä 
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tuotetut varhaiskasvatuspalvelut. Lain mukaan kunta voi määritellä pal-
velun määrään, laatuun ja olosuhteisiin liittyvät vaatimukset. Kunta kir-
jaa toiminnalle asetettavat ehdot sääntökirjaan. Suomessa on noin 75 
kuntaa on ottanut palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksessa.

Helsingissä oli toukokuussa 2018 328 kunnallista päiväkotia, joista 44 
ruotsinkielistä. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa oli 24 547 las-
ta ja ruotsinkielisessä 1 952. Yksityisiä päiväkoteja oli 126, joissa oli 3 
519 lasta. Ruotsinkielisellä puolella toimii yksityisen hoidon tuella 8 päi-
väkotia. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 12 prosenttia. Helsin-
gissä tavoitellaan sitä, että yksityinen varhaiskasvatus ei nouse yli 20 
prosentin. Tällä hetkellä eniten yksityistä palvelua on saatavissa eteläi-
sillä ja läntisillä alueilla, ja vähiten koillisessa ja idässä. 

Palvelusetelin käyttöönotto edellyttää yksityisen palvelun niveltämistä 
osaksi kunnallista alueellista palveluverkkoa. Se on välttämätöntä pal-
veluiden seurannan, ennakoinnin ja ohjauksen näkökulmasta. Yksityi-
nen palvelu täydentää kunnallista palveluverkkoa muun muassa silloin, 
kun on tarve saada nopeasti varhaiskasvatuspalveluita.

Palvelusetelillä toteutetussa toiminnassa asiakkaalla on mahdollisuus 
valita haluamansa ja kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Kunta si-
toutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat pal-
velut setelin arvoon asti. Kunta ei ole järjestelyssä sopimusosapuoli, 
vaan kysymyksessä on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopi-
mus. Jos lapsi siirtyy palvelusetelijärjestelmään, hän ei enää voi saada 
yksityisen hoidon tukea.

Palvelusetelin käytön menettelytapaohjeet kirjataan sääntökirjaan. Pal-
veluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. Sääntökirjas-
sa on yleinen ja erityinen osa. Yleiseen osaan kirjataan keskeiset peri-
aatteet, palvelusetelituotteet ja niiden arvon määrittely. Erityiseen 
osaan kirjataan palvelujen sisältöön, laadun hallintaan, asiakkuuteen ja 
laskutukseen liittyviä menettelytapoja ja prosesseja. Sääntökirjan hy-
väksyy kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Palvelusetelin arvo on määriteltävä siten, että se on palveluntuottajalle 
houkutteleva, mutta ei ole kunnalle liian kallis. Palvelusetelin arvo mää-
ritellään 3–6-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksen arvona €/kk. Setelin 
arvoa määriteltäessä on myös päätettävä asetetaanko palveluntuotta-
jalle kattohinta, jonka hän voi periä asiakkaalta palvelusetelin lisäksi. 
Oulussa, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä ei ole otettu kattohin-
taa käyttöön, vaan on luotettu markkinoiden pitävän hinnat kurissa. 
Vantaalla on käytössä 30 euron kattohinta. 

Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa 
kuukaudessa yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatukses-
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ta. Palvelusetelin arvosta vähennetään kunkin asiakkaan asiakasmak-
su, joka määritellään samoin periaattein kuin kunnallisen varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksu. Yksityisen hoidon tuella tuotetun varhaiskasva-
tuksen hinta yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta 
on 801 euroa kuukaudessa. Vastaava kunnan tuottaman  varhaiskas-
vatuksen hinta on 843 euroa. Palvelusetelin arvon määrittelyn pohjana 
on kunnallisen varhaiskasvatuksen vuoden 2017 kustannukset, joihin 
on huomioitu vuoden 2018 muutokset. Kunnallisen päiväkotihoidon 
kustannuksista on vähennetty vuorohoidon ja erityispäivähoidon kus-
tannukset. Muille palveluille määritellään kerroin, jonka mukaan palve-
lusetelin arvo suurenee tai pienenee palvelutuotteesta riippuen. 

Kuusikko-raportin mukaan kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset 
laskennallista lasta kohden olivat vuonna 2017 Helsingissä 1,7 % kor-
keammat kuin Vantaalla. Ehdotetulla palvelusetelin arvolla Helsingin 
palvelusetelin arvo olisi 1,6 % korkeampi kuin Vantaan vastaava eli 
myös kustannuksiin nähden ehdotettu arvo olisi linjassa Vantaan arvon 
kanssa. 

Palveluseteliin voidaan kytkeä erityistä tukea tarvitseville lapsille raken-
teellinen tuki. Tarvittava tuki arvioidaan kiertävän erityislastentarhan-
opettajan ja asiantuntijoiden lausuntojen perusteella.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön Turussa vuoden 
2010 alussa  ja palvelusetelin arvo on 828 euroa, Oulussa keväällä 
2011 ja palvelusetelin arvo on 725 euroa, Tampereella elokuussa 2013 
ja palvelusetelin arvo on 792,59 euroa. Pääkaupunkiseudun kaupun-
geista Vantaa otti palvelusetelin käyttöön vuoden 2014 alussa ja palve-
lusetelin arvo on 817 euroa. Sipoo vuonna 2016 ja arvo on 817 euroa 
ja Kirkkonummi elokuusta 2018 ja arvo on 862 euroa. Espoo selvittää 
palvelusetelin käyttöönottoa.

Teimme Ouluun, Turkuun ja Tampereelle nopean sähköpostikyselyn. 
Kuntien vastauksista koottuna seuraavia asioita. Hyvänä pidettiin sitä, 
että palvelusetelin avulla kaupunki voi määritellä tason, kuinka paljon 
kunnan varhaiskasvatuksesta järjestetään palvelusetelillä. Tulosidon-
naisena palveluseteli on ottanut huomioon paremmin perheiden tulot ja 
kuntakohtaiset maksut, esimerkkinä 2013 syntyneiden osittainen mak-
suttomuus. Lisäksi palveluseteli mahdollistaa esimerkiksi erityisen tuen 
huomioon ottamisen resursseissa ja näin kohdentamaan erityistä tukea 
myös yksityisiin päiväkoteihin. Lisäksi sääntökirja linjaa toimintaa. Malli 
on tiivistänyt kunnan ja palvelutuottajan yhteistyötä. Palveluseteli on 
parantanut hoitopaikkojen riittävyyttä alueellisesti. Se on lisännyt var-
haiskasvatuksen vaihtoehtoja. 
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Haasteellisena koettiin se, että sääntökirja saadaan laadittua siten, että 
se määrittää toimintaa riittävällä tarkkuudella. Kunnan tulee huolehtia 
laadunvalvonnasta. Palvelusetelimallissa on huolehdittava jatkuvasta 
rakenteellista ja sisällöllistä seurannasta ja  kehittämisestä. Pääosin 
kuntien kirjaamat kokemukset olivat positiivisia.

Oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus ei kuulu palvelusetelin piiriin. 
Kunta maksaa esiopetuksen järjestämisestä lapsikohtaisen korvauk-
sen. Esiopetuspäivän jälkeen voidaan lapselle hakea varhaiskasvatus-
ta, joka kuuluu palvelusetelin piiriin.

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki kuntalisineen säilyy palvelusetelin 
rinnalla, koska palvelusetelipäiväkodiksi hakeutuminen on vapaaehtois-
ta. Lisäksi yksityisten päiväkotien asiakkaita ei voida pakottaa siirty-
mään palvelusetelin piiriin.

Valmistelussa on palvelusetelimalli, jossa palveluseteliä voi käyttää päi-
väkodissa, mutta ei perhepäivähoidossa. Palvelusetelin käyttöönotto 
vaatii palveluntuottajien sähköisiä asiakas- ja raportointijärjestelmiä, joi-
ta ei tässä vaiheessa voida toteuttaa perhepäivähoidossa. Lisäksi päi-
väkotihoitoon laadittuja kriteereitä ja toimintaprosesseja ei voi sellaise-
naan soveltaa perhepäivähoitoon. Yksityisen perhepäivähoidon liitty-
mistä järjestelmään arvioidaan myöhemmin.

Palvelusetelin käyttöönotosta kunnalle aiheutuvien lisäkustannusten 
määrään vaikuttaa kuntakohtaisen setelin arvon lisäksi muun muassa 
palvelusetelin saaneiden perheiden tulot. Mitä suuremmat tulot per-
heellä on, sitä pienempi kunnan maksuosuus palvelusetelin arvosta on. 
Mitä enemmän pienituloisia hakeutuu palvelusetelin piiriin, sitä kalliim-
maksi palveluseteli tulee kunnalle. 

Lisäkustannusten arviointi perustuu oletukseen, että alkuvaiheessa pal-
veluseteliä siirtyisi käyttämään noin puolet nykyisin yksityisen hoidon 
tukea käyttävistä asiakkaista. Jos palvelusetelin maksimiarvo yli 3-vuo-
tiaan lapsen kokoaikaisesta päiväkotihoidosta on 830 €/kk/lapsi, aiheu-
tuu palveluseteliin siirtymisestä noin 1,2–3,0 milj. euron lisävuosikus-
tannus. Nykyisellä asiakasprofiililla lisävuosikustannus olisi noin 1,5 
milj. euroa. Jos palveluseteli otetaan käyttöön 1.8.2019, olisivat lisäkus-
tannukset ajalla 1.8.–31.12.2019 noin 0,6 milj. euroa (vaihteluväli 0,5–
1,3 milj. euroa). Lisähenkilöstönä tarvitaan palveluvastaava, kiertävä 
erityislastentarhanopettaja sekä kaksi henkilöä, jotka mm. määrittävät 
asiakkaan maksuosuuden sekä valmistelevat palvelusetelipäätökset. 
Vuositasolla kustannukset lisähenkilöstöstä olisivat 192 000 euroa eli 
ajalla 1.8.–31.12.2019 lisähenkilöstökustannukset olisivat 80 000 eu-
roa. Lisäksi kustannuksia tulisi ICT-järjestelmän lisäosien käyttöönotos-
ta noin 68 500 euroa ja vuosittaisista lisenssi- ylläpitomaksuista noin 30 
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000 euroa. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu 
palvelusetelin käyttöönottoon.

Mikäli palveluseteli otetaan käyttöön käynnistämistuesta voitaneen luo-
pua. Käynnistämistuki otettiin käyttöön noin kymmenen vuotta sitten. 
Sen tavoitteena on lisätä yksityistä varhaiskasvatusta ja tukea yrittäjyyt-
tä. Käynnistämistukea myönnetään 1 000 euroa helsinkiläistä lasta 
kohden uuden päiväkodin perustamisvaiheessa. Päiväkodin laajennuk-
seen on myönnetty 500 euroa helsinkiläistä lasta kohden. Käynnistä-
mistukeen on varattu 150 000 euroa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus-ja koulutus, ruotsinkieliset palvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 161

HEL 2018-008339 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.08.2018 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Petra Malinin ehdotuksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi
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§ 173
Stadin ammatti- ja aikuisopiston palveluverkkoselvitys

HEL 2018-005688 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018–2028. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston tilankäytön suunnitelmaan vuosille 2018–2028 sisältyvät hank-
keet, kuten Myllypuron ja Roihupellon toimipaikat, tulee toteuttaa lähtö-
kohtaisesti kaupungin omina tiloina, eikä vuokrahankkeina."

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

"Palveluverkkoselvitykseen liittyen ennustetaan, että vuoden 2018 opis-
kelijamäärä 11 184 kasvaa vuoteen 2018 mennessä 13 000 opiskeli-
jaan. Tällä hetkellä Stadin ammattiopistolla on käytössään tilaa 286 
916m2. Palveluverkkoselvityksen mukaan tilat vähenevät 76 562m2 eli 
lopullinen lukema olisi 210 354m2. Toisin sanoen opiskelijamäärän 
kasvaessa 16,2 % ollaan tiloista luopumassa 26,68% nykyisin käytössä 
olevista tiloista. Pienenevää käytössä olevaa neliömäärää on perusteltu 
mm. lisääntyvällä työpaikoilla oppimisella. Tämä on kuitenkin seikka, 
josta kaupunki ei voi suoraan päättää, koska jokainen yritys ja muu 
kaupungista erillinen organisaatio päättää itse siitä, ottaako se ammatil-
lisia opiskelijoita. Tämän johdosta kaupungin pitää varautua aina sii-
hen, että kaikille opiskelijoille on omasta takaa riittävät opiskelutilat."

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen: "Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan mielestä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitel-
maan vuosille 2018–2028 sisältyvät hankkeet, kuten Myllypuron ja Roi-
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hupellon toimipaikat, tulee toteuttaa lähtökohtaisesti kaupungin omina 
tiloina, eikä vuokrahankkeina."

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, 
Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 3
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Abdirahim Mohamed

Poissa: 1
Fatim Diarra

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 8 – 3. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen: "Palveluverkkoselvitykseen 
liittyen ennustetaan, että vuoden 2018 opiskelijamäärä 11 184 kasvaa 
vuoteen 2018 mennessä 13 000 opiskelijaan. Tällä hetkellä Stadin am-
mattiopistolla on käytössään tilaa 286 916m2. Palveluverkkoselvityksen 
mukaan tilat vähenevät 76 562m2 eli lopullinen lukema olisi 210 
354m2. Toisin sanoen opiskelijamäärän kasvaessa 16,2 % ollaan tilois-
ta luopumassa 26,68% nykyisin käytössä olevista tiloista. Pienenevää 
käytössä olevaa neliömäärää on perusteltu mm. lisääntyvällä työpai-
koilla oppimisella. Tämä on kuitenkin seikka, josta kaupunki ei voi suo-
raan päättää, koska jokainen yritys ja muu kaupungista erillinen organi-
saatio päättää itse siitä, ottaako se ammatillisia opiskelijoita. Tämän 
johdosta kaupungin pitää varautua aina siihen, että kaikille opiskelijoille 
on omasta takaa riittävät opiskelutilat."

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, 
Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Abdirahim Mohamed

Poissa: 1
Fatim Diarra



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 45 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
28.08.2018

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

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan 
vastaehdotuksen äänin 8 – 2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

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 Tilankäyttösuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarveselvityksen lähtökohdat

Opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2012 hyväksynyt esiselvi-
tyksen Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta. 
Tässä esiselvityksessä todettiin tarve 3 800 opiskelijan pysyville lisäti-
loille. Ennen pysyvien tilojen valmistumista tarvittiin akuutin tilantarpeen 
tyydyttämiseksi tilapäisiä tiloja syksyyn 2013 mennessä. Näistä tiloista 
voidaan vaiheittain luopua tämän palveluverkkoselvityksen mukaisesti.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt kokoukses-
saan 16.12.2014 Roihupellon kampuksen toiminnallisen tarveselvityk-
sen, ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.8.2016 
Roihupellon kampuksen 1. vaiheen rakentamisen hankesuunnitelman. 
Toiminnallinen tarveselvitys esitetään päivitettäväksi.

Tämä tilankäytön suunnitelma esittää Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. 
Luovuttavista toimipaikoista kahdeksan on vuokratiloja ja kolme omia ti-
loja. Tilankäytön suunnitelmassa esitetään Roihupellon toimipaikan ra-
kentamista suunniteltua laajempana ja tehtyjen suunnitelmien tarkista-
mista sen mukaiseksi sekä Helsingin kaupungin strategian mukaisesti 
uuden Myllypuron toimipaikan rakentamista Metropolian kampuksen 
viereen. Tilankäytön suunnitelman toteuttaminen ei edellytä väistötilo-
jen hankkimista, vaan rakentaminen toteutetaan vaiheittain ja toiminta 
siirtyy nykyisistä tiloista uusiin tiloihin niiden valmistuttua. 
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Toimipaikkaverkko 2028 koostuu kymmenestä toimipaikasta. Aiem-
masta tarveselvityksestä poiketen esitetään, että koko Sturenkadun toi-
mipaikan koulutus lukuun ottamatta talotekniikkaa, joka siirtyy Myllypu-
roon, sijoitetaan Roihupeltoon. 

Koulutuksen muutos

Ammatillista koulutusta koskevat säädökset muuttuivat vuoden 2018 
alussa. Keskeistä uudessa lainsäädännössä on, että nuorten ja aikuis-
ten koulutusta toteutetaan samojen säädösten perusteella. Opintoihin 
hakeutuminen on jatkuvaa, ja koulutuksessa opitaan vain puuttuva 
osaaminen. Opiskelijat etenevät opinnoissaan henkilökohtaisen osaa-
misen kehittämisen suunnitelman mukaan. Tämä muutos, jota kutsu-
taan ammatillisen koulutuksen reformiksi, edellyttää uudenlaista peda-
gogista mallia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Nykyinen 19 
toimipaikan palveluverkko on hajanainen, eivätkä kaikki nykyiset tilat 
tue pedagogisen mallin ja työelämälähtöisten tutkintojen perusteiden 
toteuttamista. Nykyisen toimipaikkaverkon ylläpitäminen ja kouluraken-
nusten perusparantaminen tulee myös kalliiksi.

Opiskelijan henkilökohtaisia oppimispolkuja toteutetaan oppijayhteisös-
sä, jossa oppimisesta vastaa opettajatiimi. Oppimisympäristöjä pitää 
kehittää tukemaan opiskelijan yksilöllistä etenemistä. Oppimisesta tulee 
tapahtumaan nykyistä suurempi osa työelämässä. Stadin ammatti- ja 
aikuisopistossa tavoitteena on, että vähintään kolmannes opinnoista 
suoritetaan työssä. 

Muutos opiskelijamäärissä

15–17-vuotiaiden ikäluokka kasvaa vuodesta 2018 vuoteen 2028 kaik-
kiaan 4 600:lla. 16-vuotiaiden ikäluokka on tuolloin 6 636 eli 1 467 suu-
rempi kuin vuonna 2018. Työelämän muutos ja suuri peruskoulun jäl-
keistä koulutusta vailla olevien 16–29-vuotiaiden määrä lisää aikuisten 
ammatillista koulutustarvetta. Lisääntyvä vieraskielisten määrä edellyt-
tää valmentavan koulutuksen lisäämistä ja pidentää koulutusaikoja. Pe-
rustutkintoa tai sen osia ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaa 
koulutusta suorittavien opiskelijoiden määrän arvioidaan kasvavan. 
Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupa perustuu 
vähintään 8 947 opiskelijatyövuoteen, mikä vastaa noin 11 200 opiske-
lijaa. Arvio vastaavasta opiskelijamäärästä vuonna 2028 on 13 000, mi-
kä edellyttää, että järjestämislupaan haetaan lisää opiskelijatyövuosia 
ja tutkintoja. Perustutkintojen lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoa 
suorittavien opiskelijoiden määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä. 
Myös nämä tutkinnot sisältyvät järjestämislupaan. 

Järjestämisluvan ulkopuolella toteutetaan erilaisia koulutuksia ja palve-
luja, jotka lisäävät opiskelija- ja asiakasmäärää edelleen. Tällaisia pal-
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veluja, jotka käyttävät tiloja päivittäin arvioidaan olevan noin 800. Koko 
järjestämisluvan ulkopuolisen asiakasmäärän arvioidaan olevan noin 8 
000, mutta suuri osa siitä on lyhytaikaista.

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että peruskoulun päättävistä nuo-
rista 40 %:lle on tarjolla paikka ammatillisessa koulutuksessa. Opiskeli-
joita tulee myös muista kunnista, etupäässä pääkaupunkiseudulta. 
Määrä on tällä hetkellä 27 %, ja se on pysynyt melko vakiintuneena vii-
me vuodet. Aikuisten opiskelijoiden määrä on suuri ja lisääntyvä, sillä 
työelämän muutos edellyttää työntekijöiden ja työnhakijoiden osaami-
sen lisäämistä ja päivittämistä. Myös valmentavan koulutuksen ja pal-
veluiden tarve on kasvava. 

Tilankäytön suunnitelman mukaan tilat opiskelijaa kohden vähenevät 
selvästi, vaikka opiskelijamäärä pysyisi nykyisellään. Uudet tilat mah-
dollistavat käyttöastetta lisäämällä ja pedagogista mallia kehittämällä 
nykyistä suuremman opiskelijamäärän.

Nykyisten tilojen kunto ja soveltuvuus toimintaan

Sturenkadun / Vallilan toimipaikalla, joka käsittää neljässä eri osoittees-
sa olevat viisi rakennusta, on korjausvelkaa kaikkiaan noin 90 miljoo-
naa euroa. Tilojen matalan kerroskorkeuden ja sokkeloisuuden sekä 
joidenkin kuntokartoituksessa todettujen vaikeasti korjattavien raken-
teellisten vikojen vuoksi tiloista ei saa korjattunakaan hyvin toimivia tek-
niikan alan opetustiloja. Kampusta halkovat vilkasliikenteiset kadut, ja 
tavaroiden kuljetus ja varastointi tiloihin on hankalaa.

Lyhytaikaiseen käyttöön hankitut vuokratilat on korjattu tilojen tilapäi-
syys huomioiden, ja ne eivät tue riittävästi ammatillisen koulutuksen pe-
dagogista ja toiminnallista mallia. Muutamat pienet toimipaikat hajautta-
vat edelleen toimintaa, eivätkä mahdollista tilojen tehokasta yhteiskäyt-
töä.

Tilojen käyttö ja yhteistyön lisääminen

Ammatillisen koulutuksen reformi on muuttanut koulutusta ja pedago-
giikkaa, ja sen myötä oppilaitoksen tiloja käytetään joustavasti klo 8:sta 
klo 20:een. Oppimista voi tapahtua myös lomien aikana, eli tiloja voi-
daan käyttää lähes ympäri vuoden, ja työpaikalla oppimista lisätään 
mahdollisuuksien mukaan. Samalla oppilaitoksen tilantarve vähenee, ja 
tämä on huomioitu tilankäytön suunnitelmassa. Uusissa toimipaikoissa 
tilat ovat muuntojoustavat. Tällöin tutkinnoissa ja opiskelijamäärissä ta-
pahtuvat muutokset voidaan toteuttaa mahdollisimman helposti. 

Helsingin kaupungin strategian mukaisesti Myllypuroon tullaan rakenta-
maan rakennusalan osaamiskeskittymä, jossa Stadin ammatti- ja ai-
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kuisopisto toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metropolian sekä 
alan yritysten ja ympäröivän yhteisön kanssa. Tähän toimipaikkaan 
keskitetään ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan ja talotekniikan 
koulutus. Monet tila-, laite- ja henkilöresurssit ovat osin yhteisiä, ja yh-
teistyötä tehdään myös ympäröivän yhteisön kanssa. Vastaavaa yh-
teistyömallia sovelletaan myöhemmin muilla aloilla ja toimipaikoissa. 

Toimipaikkaverkko kustannusten ja saavutettavuuden näkökulmasta

Kaupunkiympäristön toimialan teettämän selvityksen perusteella toimi-
paikkaverkon 2028:n nettoinvestointitarve on 101,5 miljoonaa euroa 
pienempi kuin rakentaminen aiempien päätösten mukaisesti. Lisäksi 
vuosittaisten ylläpitokustannusten on arvioitu olevan 3,9 miljoonaa eu-
roa halvemmat kuin nykyisissä tiloissa. Tilojen bruttoneliömäärä vähe-
nee nykyisestä n. 76500 m². Toiminnan keskittäminen suuremmille ja 
harvemmille kampuksille tehostaa myös muiden palvelujen toteuttamis-
ta. Kun tiloja käytetään klo 8-20 osin kesälläkin ja osaamisesta noin 
kolmannes hankitaan työpaikoilla, voidaan käyttöastetta nostaa. 

Toimipaikkaverkko 2028 on saavutettavuudeltaan erittäin hyvä. Uudet 
Roihupellon ja Myllypuron toimipaikat ovat sekä raide- että muun julki-
sen liikenteen ja kevyen liikenteen reittien varrella. Säilyvät toimipaikat 
sijaitsevat myös hyvien liikenneyhteyksien päässä. Toimipaikkojen kes-
keinen sijainti mahdollistaa hyvät ja monipuoliset työelämäyhteydet se-
kä yhteistyön ympäröivän yhteisön kanssa. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston henkilöstöä on informoitu tilankäytön 
suunnitelmaan 2018–2028 sisältyvistä muutoksista, ja kuluvan vuoden 
muutoksista on pidetty yhteistoimintatilaisuudet.

Yksittäiset rakennushankkeet tuodaan lautakuntaan erikseen päätettä-
vinä toiminnallisina tarveselvityksinä ja valtuuston hyväksyttäväksi esi-
tettävinä hankesuunnitelmina.

Iso osa ammatillisen koulutuksen hankkeista on talonrakentamisohjel-
massa esitetty toteutettavaksi vuokrahankkeena. Kaupunkiympäristön 
toimialan tulee huomioida tämä toteutusaikatauluissa ja toteutuvissa 
kustannuksissa.

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
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1 Tilankäyttösuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.08.2018 § 148

HEL 2018-005688 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.08.2018 Pöydälle

Asian aikana kuultavana olivat Leena Mäkelä ja Mia Kuokkanen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Vesa Korkkulan ehdotuksesta.

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

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi
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§ 174
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta

HEL 2018-005555 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävän kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon puitejärjes-
telyyn tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjiksi:

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

- Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto (y-tunnus 0215281-7)
- Suomen Diakoniaopisto Oy (y-tunnus 2756786-7)

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

- Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto (y-tunnus 0215281-7)
- Suomen Diakoniaopisto Oy (y-tunnus 2756786-7)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oikeuttaa työelämä- ja 
oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön tekemään palveluhankinnan 
kohteesta tarjouspyyntöön ja annettuun tarjoukseen perustuvan puite-
sopimuksen yhden (1) vuoden ajaksi ja päättämään ennen perussopi-
muskauden päättymistä yhden (1) kahden (2) vuoden optiokauden ja 
yhden (1) yhden (1) vuoden optiokauden käyttöönotosta suoraa han-
kintaa käyttäen.

Saatujen tarjousten pohjalta hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo 
on noin 1,6 milj. euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä, ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 
Hankintayksikkö tutkii otteista ja muista selvityksistä, koskeeko tarjoa-
jaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. 
Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva pää-
tös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukai-
sesti.

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

Lisätiedot
Leena Parkkila, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86691
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leena.parkkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinto H023-18

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saajat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu 18.05.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H023-18, 
HEL 2018-005555. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon hankinta on 
toteutettu avoimella menettelyllä. Hankinnasta on julkaistu hankintail-
moitus 19.05.2018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa (www.han-
kintailmoitukset.fi). Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 13.06.2018 
klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: Kirkko-
palvelut ry/Seurakuntaopisto sekä Suomen Diakoniaopisto Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tar-
joajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun otta-
matta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksen-
teon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimit-
tamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto sekä Suomen Diakoniaopisto Oy 
täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvel-
vollisuudet.

Tarjousten vertailu
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Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Tarjouspyynnön mukaan hin-
nan painoarvo on 65 pistettä ja laadun 35 pistettä. Laadun arviointipe-
rusteena on: koulutustarjotin pakollisille ja valinnaisille tutkinnon osille 
10 pistettä, koulutustarjotin yhteisille tutkinnon osille 10 pistettä, erityi-
sen tuen tarpeen palvelut 10 pistettä ja opiskelijan ohjaus 5 pistettä.

Pisteytys ja hinnat selviävät liitteenä olevasta vertailutaulukosta. 

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

Koulutukset tullaan ostamaan minimitutkintorakenteella (pakolliset tut-
kinnon osat 4 kpl, valinnaiset tutkinnon osat 2 kpl, yhteiset tutkinnon 
osat 3 kpl), jolloin koko tutkinnon hinnaksi tulee enintään 7980 eu-
roa/opiskelija.

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

Lisätiedot
Leena Parkkila, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86691

leena.parkkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinto H023-18

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
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§ 175
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007223 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1131) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

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

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1131) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Kansallisen Lastenliiton Helsingin piirijärjestö ry:n Herttonie-
menrannan ala-asteen koulun iltapäivätoimintaan. 

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 1.6.2018 postin kuljetetta-
vaksi. Päätöksestä on tehty 21.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
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saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Kansallisen Lastenliiton Helsin-
gin piirijärjestö ry:n Herttoniemenrannan ala-asteen koulun iltapäivätoi-
minnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Aluekoordi-
naattorin selvityksen mukaan ryhmään mahtuu 59 lasta ja ryhmään ha-
ki yhteensä 69 lasta. Paikan saivat 1. vuosiluokan ja erityisen tuen op-
pilaat, jonka jälkeen loput täyttämättä olevat paikat (16 paikkaa) arvot-
tiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. Arvonnan perusteella kymmenen 
(10) 2. vuosiluokan oppilasta ei saanut paikkaa ryhmästä mukaan lu-
kien oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi. Kielteisen päätöksen saaneet 
lapset on ohjattu alueen leikkipuistotoimintaan. Kyseisen alueen leikki-
puisto Tuorinniemeen mahtuvat kielteisen päätöksen saaneet lapset. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voi-
daan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä. 
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 176
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007225 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 28.5.2018 (§ 3254) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
28.5.2018 (§ 3254) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta Helsingin Jalkapalloklubi ry:n Vallilan ala-asteen koulun 
Nilsiänkadun toimipaikan iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen teki-
jät ovat kuitenkin hakeneet paikkaa pääkoululta. Oikaisuvaatimuksen 
tekijät eivät pidä Nilsiänkadun toimipaikkaa lapselleen turvallisena vaih-
toehtona kotimatkan osalta.
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 21.6.2018 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 21.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä 
tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne ote-
taan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yh-
teen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määrä-
ajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tar-
jottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken ar-
vonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimin-
tapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisis-
ta toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Helsingin jalkapalloklubi 
ry:n Vallilan ala-asteen pääkoulun iltapäivätoiminnan ryhmässä paikko-
ja oli vähemmän kuin hakijoita. Kyseiseen toimintaan on hakenut 46 
lasta, joista 36 otettiin. Ryhmään on sijoitettu ensisijaisesti 1. luokan 
oppilaat ja erityistä tukea saavat oppilaat. Aluekoordinaattorin mukaan 
tämän jälkeen on ollut vielä vapaita paikkoja ja nämä paikat on arvottu. 
Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi ei saanut paikkaa arvonnan perus-
teella hakemastaan ryhmästä. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, pyritään paikka osoittamaan alueen muista perusopetuksen 
iltapäivätoimintapaikoista. Tällä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijöi-
den lapsi on saanut paikan Nilsiänkadun toimipaikan ryhmästä, kuten 9 
muutakin 2. vuosiluokan oppilasta. Toimintaa järjestää sama palvelun-
tuottaja kuin pääkoululla. Palveluntuottaja hakee lapset pääkoululta Nil-
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siänkadulle koko lukuvuoden ajan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt pe-
rusteet, kuten kotimatkan turvattomuus, eivät ole sellaisia, joita voidaan 
ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 177
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007226 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1124) tekemästä päätöksestä, 
koska katsoo tilanteen kohtuuttomaksi perheelle. Samalla lautakunta 
kehottaa toimialaa valmistelemaan iltapäivätoimintaan ottamisen perus-
teet uudelleen siten, että kaksosuus otetaan huomioon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen, koska katsoo 
tilanteen kohtuuttomaksi perheelle. Samalla lautakunta kehottaa toimia-
laa valmistelemaan iltapäivätoimintaan ottamisen perusteet uudelleen 
siten, että kaksosuus otetaan huomioon.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää kuntalain 134 §:n nojalla hylä-
tä ********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1124) 
tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1124) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Kansallisen Lastenliiton Helsingin piirijärjestö ry:n Herttonie-
menrannan ala-asteen koulun iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä toteaa oikaisuvaatimuksensa perusteluna muun muassa sen, että 
toinen kaksosista on otettu mainitun järjestämispaikan iltapäivätoimin-
taan.                                                           

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 1.6.2018 postin kuljetetta-
vaksi. Päätöksestä on tehty 21.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
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luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Kansallisen Lastenliiton Helsin-
gin piirijärjestö ry:n Herttoniemenrannan ala-asteen koulun iltapäivätoi-
minnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Aluekoordi-
naattorin selvityksen mukaan ryhmään mahtuu 59 lasta ja ryhmään ha-
ki yhteensä 69 lasta. Paikan saivat 1. vuosiluokan oppilaat ja erityistä 
tukea saavat oppilaat, jonka jälkeen loput täyttämättä olevat paikat (16 
paikkaa) arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. Arvonnan perus-
teella kymmenen (10) 2. vuosiluokan oppilasta ei saanut paikkaa ryh-
mästä mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi. Kielteisen pää-
töksen saaneet lapset on ohjattu alueen leikkipuistotoimintaan. Kysei-
sen alueen leikkipuisto Tuorinniemeen mahtuvat kielteisen päätöksen 
saaneet lapset. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voi-
daan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä. Iltapäi-
vätoimintaan ottamisen perusteita sovelletaan yhdenvertaisesti hakijoi-
hin. Opetuslautakunnan päättämiin iltapäivätoimintaan ottamisen pe-
rusteisiin ei sisälly sisarusperustetta.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 178
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007233 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1024) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1024) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Helsingin Jalkapalloklubi ry:n Meilahden ala-asteen koulun ilta-
päivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksessa on kiinnitetty huomiota arvon-
taan jakoperusteena.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 1.6.2018 postin kuljetetta-
vaksi. Päätöksestä on tehty 18.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
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saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä 
tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne ote-
taan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yh-
teen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määrä-
ajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tar-
jottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken ar-
vonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimin-
tapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisis-
ta toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Helsingin jalkapalloklubi 
ry:n Meilahden ala-asteen koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja 
oli vähemmän kuin hakijoita. Aluekoordinaattorin selvityksen mukaan 
ryhmään mahtuu 70 oppilasta. Ryhmään haki 81 oppilasta. Paikan sai-
vat 1. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaat. Tämän jälkeen loput 27 
paikkaa arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. 11 toisen vuosiluo-
kan oppilasta, mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi, eivät 
saaneet paikkaa arvonnan perusteella tästä ryhmästä. Kielteisen pää-
töksen saaneet lapset on ohjattu alueen leikkipuistotoimintaan. Kysei-
sen alueen Leikkipuisto Tullinpuomi hakee lapset toimintaan koululta. 
Arvonnan osalta esittelijä toteaa, että oikeuskäytännön ja oikeuskirjalli-
suuden mukaan arvonta on katsottu sopivaksi ja yhdenvertaiseksi va-
lintaperusteeksi. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sel-
laisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätet-
täessä.
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaajat Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 179
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007286 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1016) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

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

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1016) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Helsingin Jalkapalloklubi ry:n Meilahden ala-asteen koulun ilta-
päivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa oikaisuvaatimuksen 
perusteluna muun muassa lapsen kotimatkan vaarallisuuden.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 1.6.2018 postin kuljetetta-
vaksi. Päätöksestä on tehty 20.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
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saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Helsingin Jalkapalloklubi 
ry:n Meilahden ala-asteen koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja 
oli vähemmän kuin hakijoita. Aluekoordinaattorin selvityksen mukaan 
ryhmään mahtuu 70 oppilasta ja ryhmään haki 81 oppilasta. Paikan 
saivat 1. vuosiluokan oppilaat ja erityisen tuen oppilaat. Tämän jälkeen 
loput 27 paikkaa arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. Arvonnan 
perusteella yksitoista (11) 2. vuosiluokan oppilasta ei saanut paikkaa 
ryhmästä mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi. Kielteisen 
päätöksen saaneet lapset on ohjattu alueen leikkipuistotoimintaan. Ky-
seisen alueen leikkipuisto Tullinpuomi hakee lapset toimintaan koululta. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet, kuten kotimatkan vaaralli-
suus, eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoimin-
nan paikoista päätettäessä. 
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 180
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007289 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 22.5.2018 (§ 1562) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

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

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
22.5.2018 (§ 1562) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta Helsingin seurakuntayhtymän Viikin kirkon iltapäivätoimin-
taan. Oikaisuvaatimuksen tekijän on kuitenkin hakenut paikkaa Lato-
kartanon peruskoulun iltapäivätoiminnasta.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 21.6.2018 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 20.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaa-
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moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä 
tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne ote-
taan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yh-
teen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määrä-
ajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tar-
jottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken ar-
vonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimin-
tapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisis-
ta toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Latokartanon peruskoulun ilta-
päivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Kysei-
seen toimintaan haki 55 lasta, joista 42 otettiin. Kuten palveluvastaavan 
päätöksessä todetaan, ryhmään on sijoitettu ensisijaisesti 1. luokan op-
pilaat ja erityistä tukea saavat oppilaat. Aluekoordinaattorin mukaan tä-
män jälkeen on ollut vielä vapaita paikkoja ja nämä paikat on arvottu. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi ei kuitenkaan saanut paikkaa arvon-
nan perusteella tästä ryhmästä. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään, pyritään paikka osoittamaan alueen muista perusopetuksen 
iltapäivätoimintapaikoista. Tällä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
lapsi on saanut paikan alueen toisesta ryhmästä. Oikaisuvaatimukses-
sa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon il-
tapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 181
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007290 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1128) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

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

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1128) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Kansallisen Lastenliiton Helsingin piirijärjestö ry:n Herttonie-
menrannan ala-asteen koulun iltapäivätoimintaan. 

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 1.6.2018 postin kuljetetta-
vaksi. Päätöksestä on tehty 21.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
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saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Kansallisen Lastenliiton 
Helsingin piirijärjestö ry:n Herttoniemenrannan ala-asteen koulun ilta-
päivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Alue-
koordinaattorin selvityksen mukaan ryhmään mahtuu 59 lasta ja ryh-
mään haki yhteensä 69 lasta. Paikan saivat 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityisen tuen oppilaat, jonka jälkeen loput täyttämättä olevat paikat (16 
paikkaa) arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. Arvonnan perus-
teella kymmenen (10) 2. vuosiluokan oppilasta ei saanut paikkaa ryh-
mästä mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi. Kielteisen 
päätöksen saaneet lapset on ohjattu alueen leikkipuistotoimintaan. Ky-
seisen alueen leikkipuisto Tuorinniemeen mahtuvat kielteisen päätök-
sen saaneet lapset. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole 
sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista 
päätettäessä. 
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 182
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007295 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1085) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

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

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1085) tehnyt myönteisen päätöksen 1. vuosiluokan oppi-
laan iltapäivätoimintaan ottamisesta lasten ja nuorten Kerhotoiminta 
Oy:n (Nano) Puistolanraitin ala-asteen koulun iltapäivätoimintaan. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijä on kuitenkin hakenut paikkaa Helsingin seura-
kuntayhtymän Malmin seurakunnan Puistolan kirkon iltapäivätoimin-
nasta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2018 75 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/18
28.08.2018

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

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 21.6.2018 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 21.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Malmin seurakunnan Puistolan 
kirkon iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoi-
ta. Aluekoordinaattorin selvityksen mukaan kyseiseen toimintaan haki 
yhteensä 43 lasta, joista 30 otettiin. Ryhmään haki 1. vuosiluokkalaisia 
35. Ilman arvontaa otettiin erityistä tukea saavat oppilaat. Suoritettiin 
arvonta 1. vuosiluokan oppilaiden kesken ja ryhmään hakeneista kuusi 
(6) ohjattiin Puistolanraitin ala-asteen koulun ryhmään (Nano) mukaan 
lukien oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi. Jos lapsi ei tule valituksi hake-
maansa ryhmään, pyritään paikka osoittamaan alueen muista peruso-
petuksen iltapäivätoimintapaikoista. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi 
on saanut paikan lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:n (Nano) Puisto-
lanraitin ala-asteen koulusta.
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Oikaisuvaatimuskirjelmän johdosta esittelijä toteaa, että palveluntuotta-
jan tulee täyttää opetuslautakunnan iltapäivätoiminnan palveluntuotta-
jalle asettamat kriteerit, joissa palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan 
asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (115/2004) 
muiden säädösten ohella. Toiminnan tulee perustua opetushallituksen 
19.1.2011 vahvistamiin perusteisiin ja Helsingin kaupungissa noudatet-
taviin toimintaa ohjaaviin päätöksiin, linjauksiin ja Helsingin perusope-
tuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. 

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 183
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007317 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1126) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

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

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1126) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Kansallisen Lastenliiton Helsingin piirijärjestö ry:n Herttonie-
menrannan ala-asteen koulun iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimusta 
perusteellaan mm. lapsen edulla, kohtuullisuudella ja yhdenvertaisuu-
della.
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 1.6.2018 postin kuljetetta-
vaksi. Päätöksestä on tehty 21.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä 
tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne ote-
taan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yh-
teen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määrä-
ajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tar-
jottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken ar-
vonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimin-
tapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisis-
ta toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Kansallisen Lastenliiton 
Helsingin piirijärjestö ry:n Herttoniemenrannan ala-asteen koulun ilta-
päivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Alue-
koordinaattorin selvityksen mukaan ryhmään mahtuu 59 lasta. Ryh-
mään haki 69 lasta. Paikan saivat 1. vuosiluokan ja erityisen tuen oppi-
laat. Tämän jälkeen loput 16 paikkaa arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden 
kesken. 10 toisen vuosiluokan oppilasta, mukaan lukien oikaisuvaati-
muksen tekijän lapsi, eivät saaneet paikkaa arvonnan perusteella tästä 
ryhmästä. Kielteisen päätöksen saaneet lapset on ohjattu alueen leikki-
puistotoimintaan. Kyseisen alueen Leikkipuisto Tuorinniemeen mahtuu 
kielteisen päätöksen saaneet 10 lasta. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoi-
minnan paikoista päätettäessä.
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 184
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-007349 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1019) tekemästä päätöksestä, 
koska katsoo tilanteen kohtuuttomaksi perheelle. Samalla lautakunta 
kehottaa toimialaa valmistelemaan iltapäivätoimintaan ottamisen perus-
teet uudelleen siten, että kaksosuus otetaan huomioon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen, koska katsoo 
tilanteen kohtuuttomaksi perheelle. Samalla lautakunta kehottaa toimia-
laa valmistelemaan iltapäivätoimintaan ottamisen perusteet uudelleen 
siten, että kaksosuus otetaan huomioon.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää kuntalain 134 §:n nojalla hylä-
tä ********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 21.5.2018 (§ 1019) 
tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
21.5.2018 (§ 1019) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Helsingin Jalkapalloklubi ry:n Meilahden ala-asteen koulun ilta-
päivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän toteaa perusteluna muun 
muassa, että kaksoisveljistä toinen on otettu mainitun järjestämispaikan 
iltapäivätoimintaan.                                          

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 1.6.2018 postin kuljetetta-
vaksi. Päätöksestä on tehty 22.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudes-
sa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oi-
keus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 30.8.2017 (§ 12) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.
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Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Helsingin Jalkapalloklubi ry:n 
Meilahden ala-asteen koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli 
vähemmän kuin hakijoita. Aluekoordinaattorin selvityksen mukaan ryh-
mään mahtuu 70 oppilasta ja ryhmään haki 81 oppilasta. Paikan saivat 
1. vuosiluokan oppilaat ja erityisen tuen oppilaat. Tämän jälkeen loput 
27 paikkaa arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. Arvonnan perus-
teella yksitoista (11) 2. vuosiluokan oppilasta ei saanut paikkaa ryh-
mästä mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi. Kielteisen pää-
töksen saaneet lapset on ohjattu alueen leikkipuistotoimintaan. Kysei-
sen alueen leikkipuisto Tullinpuomi hakee lapset toimintaan koululta. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voi-
daan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä. Iltapäi-
vätoimintaan ottamisen perusteita sovelletaan yhdenvertaisesti hakijoi-
hin. Opetuslautakunnan päättämiin iltapäivätoimintaan ottamisen pe-
rusteisiin ei sisälly sisarusperustetta.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 185
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ja 173 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 174 §.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

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.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

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.
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Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ja 185 
§: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-
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tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

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.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Kopra Vesa Korkkula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.09.2018.


