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Kokousaika 18.09.2018 16:00 - 17:33

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Apter, Ted
Harms-Aalto, Martina
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso
Malin, Petra saapui 16:02, poissa: 186-188 §
Niskanen, Dani saapui 16:02, poissa: 186-188 §
Hannula, Markku varajäsen

saapui 16:02, poissa: 186-188 §
Niskanen, Aleksi varajäsen
Pihlaja, Kirsi varajäsen
Siika-aho, Seppo varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

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

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

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

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
186-201 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
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186-195 §
Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
196-197 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
198-199 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
200-201 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija 186-201 §
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§ Asia

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

187 Asia/2 Ilmoitusasiat

188 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

189 Asia/4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauksen hankinta ajalle 
1.10.2018 - 30.9.2021

190 Asia/5 Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta lukuvuosina 2018-2021

191 Asia/6 Varhaiskasvatuksen toimipisteiden kertaluonteiset lattioiden peruspe-
sut ja ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen 
puhdistustyöt ajalla 1.9.2018 - 31.8.2019

192 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Puotilan ala-asteen 
väistötiloista

193 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Petra Malinin toivomusponnesta koskien Postipuiston alkuvai-
heen päiväkoti- ja koulutilojen riittävyyttä

194 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle va-
semmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

195 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhuvaa-
ran ym. valtuustoaloitteesta marjapensaiden ja hedelmäpuiden istutuk-
sesta koulujen ja päiväkotien pihoille

196 Asia/11 Oikaisuvaatimus Stadin ammattiopiston tekniikan ja logistiikan toimia-
larehtorin viranhaltijan irtisanomista koskevasta päätöksestä

197 Asia/12 Oikaisuvaatimus apulaisrehtorin päätöksestä määräaikaisen tuntiopet-
tajan virkasuhteen purkamisesta koeajalla

198 Asia/13 Oikaisuvaatimus opettajan määräajaksi ottamista koskevasta päätök-
sestä

199 Asia/14 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

200 Asia/15 Oikaisuvaatimus kielikylpyryhmään valinnasta

201 Asia/16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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§ 186
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkas-
tajiksi Ted Apterin ja Ville Jalovaaran sekä varatarkastajiksi Emma Ka-
rin ja Vesa Korkkulan.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti varatarkastajiksi Emma Karin ja Vesa Korkkulan sijasta 
Seppo Siika-ahon ja Kirsi Pihlajan.

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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§ 187
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 29.08.2018 § 217 Jakomäen sydän -palvelura-
kennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi Jakomäen sydän -palvelurakennuksen 20.4.2018 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 10 
990 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 37 180 000 euroa tammikuun 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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§ 188
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavan viranomaisen 17.9.2018 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja

161 § Valtionosuudet, kuntatalouden tiedonkeruu 2017 - muut talous-
tiedot

162 § Valtionosuusjärjestelmän edellyttämät tiedot vuodelta 2017

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivuilta:

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
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§ 189
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauksen hankinta ajal-
le 1.10.2018 - 30.9.2021

HEL 2018-004645 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialan työnohjaukset 
ajalla 1.10.2018 - 30.9.2021 hankitaan seuraavasti:

A) Esimiesten ja johdon työnohjaus sekä hallinto- ja tukipalveluiden 
henkilöstön työnohjaus

1. Tutkivamieli
2. RMV-koulutus Oy
3. PRO koulutus ja konsultointi Oy
4. Solento Tmi ja Werka kehitys Oy/Aittamo
6. MukavaMonday ja Tmi Marjukka Rintamäki
8. KEHITYSTIIMI OY Hautamäki
9. MASTERMENTOR ja Methodos Consulting/Oulun Työnohjauspalve-
lut
11. Kirsti Pirttijärvi 
12. Jyväskylän koulutuskeskus/Kekkonen
13. Tmi Bodil Mickels
14. Olivia perhehoito-ja koulutuspalvelut Oy
15. M.Cederberg Oy

B) Kasvatus- ja opetushenkilöstön työnohjaus 

1. Tutkivamieli
2. RMV-koulutus Oy
3. Solento Tmi ja Tmi Bodil Mickels
5. Ami-säätiö, Amiedu ja  Avantech Innovations Oy
7. Tmi Ulla Hautajärvi
8. PRO koulutus ja konsultointi Oy
9. Tmi Anja Malmivaara
10. KEHITYSTIIMI OY Lamberg
11. Psykologipalvelu MIELLE, Psykologipalvelut Tuovi Keränen,  
     Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia ja Valmennus Ma-
ri Juote
15. Tmi Liisa Valve-Mäntylä, Werka kehitys/Juote, Ruokolainen, Kupiai-
nen, Kiander ja Onnismaa
21. Jellona Dolores-Music
22. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy/Talvio
23. ELR Oy
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24. Tarinatehdas
25. Koulutus- ja materiaalipalvelu Sillanrakentajat Oy ja Pirjo Pihlava
27. Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Lehto, Silander
29. CommuniArt Oy, Esa Pursiainen ja Tmi Sari Metsämaa
32. Ulappa Consulting
33. Kirsti Pirttijärvi, MASTERMENTOR, Työyhteisövalmennus K.Jons-
son Oy

C) Erityiskasvatuksen ja -opetuksen henkilöstön työnohjaus

1. Kalliorannan Työhyvinvointipalvelut/Kukkonen
2. Työnohjaus ja ratkaisukeskeinen valmennus Annukka Töyri
3. Aavekonsultit Oy 
4. Solento Tmi
5. Avantech Innovations/Jutila
6. KEHITYSTIIMI OY Partanen
7. Werka kehitys Oy/Ruokolainen
8. Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Lehto
9. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis/Oja, Sillanpää ja Ruutu 
12. MASTERMENTOR
13. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy/Tallgren
14. Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia
15. Werka kehitys Oy/Aho

D) Psykologien työnohjaus 

1. Ami-säätiö, Amiedu 
2. Psykologipalvelu MIELLE
3. Pirjo Pihlava ja Werka kehitys Oy/Aittamo
5. Esa Pursiainen
6. Sosionova - koulutus- ja kasvukeskus osk./Rauanheimo
7. Mentore oy ab
8. Psykoterapiapalvelu CompassiON

E) Kuraattoreiden työnohjaus

1. Tmi Sopivasto toisin
2. Psykologipalvelu MIELLE
3. KEHITYSTIIMI OY Lamberg
4. Psykoterapia- ja konsultaatiopalvelut Eudaimonia
5. Tarinatehdas
6. Kalliorannan Työhyvinvointipalvelut
7. CommuniArt Oy
8. Psykoterapiapalvelu CompassiON

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä tarjouspyynnön 
vastaisina seuraavat palveluntarjoajat:
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Andante Oy/Launila
Ab KBTterapi.ax
Aila Karppinen Tmi
Connina Tmi Fma
Eeva Jännes
Johanna Wahlbeck Oy
Jyväskylän koulutuskeskus/Vartiainen
Lyhytterapiatalo Shortum Oy/Lehto
New Beat Consulting Oy
Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Poijärvi
Psykologipalvelut MindLink
Ratkaisutoimisto Aamupäivä Oy
Ratkori, Kari Muhonen
Tecum Ky/Tuula Stenroth
Tikkurilan psykoexpertit Oy 
TSaara K. Aalto 
TuLe-terapiaan, terapiapalvelut Tuija Leinonen Oy 
Tmi Rauni Nousiainen.
Sosionova-koulutus- ja kasvukeskus osk./Sjöblom
Werka Kehitys Oy/Laukkarinen

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti ruotsinkielisen palvelu-
kokonaisuuden johtajan hankkimaan ruotsinkielistä työnohjauspalvelua 
suorahankintana vertailuun valituilta toimittajilta perustellusti,  enintään 
40 000 eurolla, koska palvelua ei tarjottu riittävästi. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan allekir-
joittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on n. 1 milj. euroa, alv. 0 %. 

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja se alkaa 1.10.2018 ja päättyy 
30.9.2021. Hankinta sisältää yhden (1) vuoden option, jonka käyttööno-
tosta päättää toimialajohtaja. 

Sopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella, kuitenkin ai-
kaisintaan 14 pv päätöksen tiedoksi saannista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi
Hanna Jurvansuu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 83262

hanna.jurvansuu(a)hel.fi
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Allan Hasari, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42284

Liitteet

1 Hylätyt perusteluineen
2 Tarjousvertailu A, hinta- ja laatu, työnohjaus
3 Tarjousvertailu B, hinta- ja laatu, työnohjaus
4 Tarjousvertailu C, hinta- ja laatu, työnohjaus
5 Tarjousvertailu D, hinta- ja laatu, työnohjaus
6 Tarjousvertailu E, hinta- ja laatu, työnohjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinta kilpailutti tarjouspyyn-
nöllä HEL2018 - 004645/24.4.2018 toimialan työnohjauspalvelujen 
hankinnan ajalle 1.10.2018 - 30.9.2021. Hankinnasta ilmoitettiin Hil-
massa ja Cloudian tarjouspalvelussa 24.4.2018.

Toimialan työnohjaukset perustuvat tarpeeseen ja psykologeilla lain-
säädäntöön. Ryhmätyönohjaus on ensisijainen työnohjausmuoto. 

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena 
oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde, jossa hin-
nan osuus oli 60 % ja laadun osuus 40 %.

Hankinnan kohteena oli työnohjauspalvelut seuraaville henkilöstöryh-
mille:
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a) Esimiesten ja johdon työnohjaus sekä hallinto- ja tukipalveluiden 
henkilöstön työnohjaus
b) Kasvatus- ja opetushenkilöstön työnohjaus 
c) Erityiskasvatuksen ja –opetuksen henkilöstön työnohjaus
d) Psykologien työnohjaus
e) Kuraattoreiden työnohjaus 

Määräaikaan 28.5.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksia jätettiin yhteen-
sä 112 kpl.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien 
kelpoisuus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. 

Työnohjauspalveluiden tarjoajille oli asetettu kaksi vähimmäisvaatimus-
ta, työnohjaajan peruskoulutus ja jokaiselle henkilöryhmälle (a-e) erik-
seen asetettu lisäkoulutus- ja/tai työkokemusvaatimus.  Molempien 
vaatimusten tuli täyttyä, että tuli valituksi vertailuun.

Tarjousvertailusta hylättiin 20 palveluntarjoajaa, joilta puuttui perusvaa-
timus eli työnohjaajan  prosessinomainen 60 pisteen tai 40 opintoviikon 
laajuinen koulutus ja tarjoamansa henkilöryhmän osalta vaadittu koulu-
tus- ja/tai työkokemus tai jompikumpi edellisistä.

Hylätyt palveluntarjoajat ovat:
Andante Oy/Launila
Ab KBTterapi.ax
Aila Karppinen Tmi
Connina Tmi Fma
Eeva Jännes Tmi,
Jyväskylän koulutuskeskus/Vartiainen
Lyhytterapiatalo Shortum Oy/Lehto
New Beat Consulting Oy
Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy/Poijärvi
Psykologipalvelut MindLink
Ratkaisutoimisto Aamupäivä Oy
Ratkori, Kari Muhonen
Tmi Saara K. Aalto
Tecum Ky/Tuula Stenroth
Tikkurilan psykoexpertit Oy
TuLe-terapiaan, terapiapalvelut Tuija Leinonen Oy
Tmi Rauni Nousiainen
Sosionova-koulutus- ja kasvukeskus osk./Sjöblom
Werka Kehitys Oy/Laukkarinen.

Hylätyt tarjoukset perusteluineen liitteessä 1.
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Tarjousvertailuun valitut palveluntarjoajat henkilöstöryhmittäin ja hinta-
laatuvertailu, liitteissä 2-6.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi
Hanna Jurvansuu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 83262

hanna.jurvansuu(a)hel.fi
Allan Hasari, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42284

Liitteet

1 Hylätyt perusteluineen
2 Tarjousvertailu A, hinta- ja laatu, työnohjaus
3 Tarjousvertailu B, hinta- ja laatu, työnohjaus
4 Tarjousvertailu C, hinta- ja laatu, työnohjaus
5 Tarjousvertailu D, hinta- ja laatu, työnohjaus
6 Tarjousvertailu E, hinta- ja laatu, työnohjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 190
Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta lukuvuosina 2018-2021

HEL 2018-005056 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että liikunta- ja urheiluvälineet 
hankitaan lukuvuosina 2018-2021 seuraavasti: 

 Kohderyhmän 1. Palloilulajien välineet ja tarvikkeet hankitaan Kerko 
Group Oy:ltä (Y-tunnus 2161589-9).

 Kohderyhmän 2. Yleisurheilun ja suunnistuksen välineet ja tarvik-
keet hankitaan Tevella Oy:ltä (Y-tunnus 2575744-8).

 Kohderyhmän 3. Voimisteluvälineet ja tarvikkeet hankitaan Kerko 
Group Oy:ltä (Y-tunnus 2161589-9).

 Kohderyhmän 4. Talviurheilun välineet ja tarvikkeet hankitaan Kerko 
Group Oy:ltä (Y-tunnus 2161589-9).

 Kohderyhmän 5. Muut tarvikkeet hankitaan Kerko Group Oy:ltä (Y-
tunnus 2161589-9).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että

 Pohjavirta Finland Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.
 Oy Piresma Ab:n tarjous hylätään kohderyhmän 1. Palloilulajit osal-

ta tarjouspyynnön vastaisena.
 JI Sport A/S:n tarjous hylätään kohderyhmän 2. Yleisurheilu ja 

suunnistus osalta tarjouspyynnön vastaisena.
 Gymnastica Oy:n tarjous hylätään kohderyhmän 3. Voimisteluväli-

neet ja tarvikkeet osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja te-
kemään päätöksen optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Hankintapalveluiden tekemään tarjouspyyntöön 
HEL2018-005056 Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta. Kyseessä on 
EU-kynnysarvot ylittävä hankinta ja kilpailutus tehtiin käyttäen avointa 
menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Tar-
jouspalvelu.fi -palvelussa 15.5.2018. Hankinta toteutetaan puitejärjeste-
lynä, jonka kaikki ehdot on vahvistettu. 

Tarjottavien tuotteiden tuli olla yleisesti kouluissa käytettäviä ja laadul-
taan ja ominaisuuksiltaan peruskoulu- ja lukiokäyttöön sopivia (esim. 
urheilulukio tai koulun urheilupainotteisuus). Lisäksi tarvikkeiden ja väli-
neiden tulee olla turvallisia, huollettavia, kunnostettavia ja niihin tulee 
saada varaosia vähintään kolmen (3) vuoden ajan.

Hankinnassa olennaisin ympäristönäkökulma on välineiden kestävyys 
ja huollettavuus ja niiden myötä käyttöiän pidentäminen.

Tarjouspyyntö oli jaettu viiteen (5) eri kohderyhmään: 1. Palloilulajit, 2. 
Yleisurheilu ja suunnistus, 3. Voimisteluvälineet ja tarvikkeet, 4. Talviur-
heilu ja 5. Muut tarvikkeet. Tarjouksen sai antaa yhteen, useampaan tai 
kaikkiin kohderyhmiin, mutta kuitenkin siten, että tarjouspyynnössä esi-
tetyt kohderyhmät tuli tarjota kokonaisina.

Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 13.6.2018 klo 15.00. 
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kuusi (6) kappaletta: Gym-
nastica Oy, JI Sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Pohjavirta 
Finland Oy, Tevella Oy. Saapuneet tarjoukset jakautuivat seuraavasti 
eri kohderyhmien välillä:
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 Kohderyhmä 1: JI sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Poh-
javirta Finland Oy

 Kohderyhmä 2: JI sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Te-
vella Oy

 Kohderyhmä 3: Gymnastica Oy, JI sport A/S, Kerko Group Oy
 Kohderyhmä 4: Kerko Group Oy
 Kohderyhmä 5: JI sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Te-

vella Oy

Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset alustavan näytön pe-
rusteella. Tarjousvertailun voittajien osalta tarkistettiin, että tarjoajia ei-
vät rasita hankintalain 80§:n pakolliset poissulkuperusteet eikä 81§:n 
mukaiset harkinnanvaraiset poissulkuperusteet.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tuotteil-
le vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankit-
taville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjotta-
vien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset 
eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoajalla tulee olla laadunvar-
mistus- ja ympäristöjärjestelmä, josta ilmenee mm. reklamaatiot ja nii-
den käsittely, tuotevaihdokset, palautusten hoitaminen ja niihin liittyvien 
hyvitysten käsittely. Tarjoukseen on tullut liittää selvitys tarjoajan laa-
dunvarmistus- ja ympäristöjärjestelmästä, jotka voivat olla kuvauksia tai 
viittaukset sertifioituihin ISO 9000 ja ISO 14001:n tai vastaaviin. Mikäli 
laadunvarmistus- ja/tai ympäristöjärjestelmä ei ole sertifioitu, tulee sel-
vityksestä ilmetä laadunvarmistuksen ja ympäristöjärjestelmän menet-
telytavat, laadunvarmistusta ja ympäristöä koskevan ohjeistuksen ra-
kenne ja johdon sitoutuminen laatupolitiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan.

Pohjavirta Finland Oy:n tarjoukseensa liittämä selvitys laadunvarmis-
tuksesta ja ympäristöjärjestelmästä oli puutteellinen eikä siitä selvinnyt 
kaikki vaaditut tiedot. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
vuoksi hankintayksikön on hylättävä Pohjavirta Finland Oy:n tarjous tar-
jouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, oli määritelty 
tuotteille vähimmäisvaatimukset. Jotta kilpailua ei olisi rajoitettu liian tiu-
koilla vaatimuksilla, hyväksyttiin tuotteiden pienet poikkeamat vaati-
muksista sellaisten tuotteiden kohdalla, missä vähimmäisvaatimuksena 
oli mittojen ennalta määritelty vaihteluväli. Vaihteluvälinä annettuihin 
mittoihin hyväksyttiin 20 mittayksikköä. Tuotteet, joilla oli suurempi 
eroavaisuus vaadittuun, hylätään tarjouspyynnön vastaisina.
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Tarjouspyynnön kohderyhmässä 1. oli edellytetty, että tuotteen Sali-
bandymaali koko on noin 105 - 90 cm. Oy Piresma Ab oli tarjoukses-
saan tarjonnut tuotetta Salibandymaali 140x105 cm. Tarjoajien tasa-
puolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä 
Oy Piresma Ab:n tarjous kohderyhmän 1. osalta tarjouspyynnön vastai-
sena.

Tarjouspyynnön kohderyhmässä 2. oli edellytetty, että tuotteen Heitto-
pallo koko on noin 100g. JI sport A/S oli tarjouksessaan tarjonnut tuo-
tetta Heittopallo 145g. Lisäksi oli edellytetty, että toisen Heittopallo tuot-
teen koko on noin 200g, johon tarjoaja oli tarjonnut tuotetta Heittopallo 
250g. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankin-
tayksikön on hylättävä JI sport A/S:n tarjous kohderyhmän 2. osalta tar-
jouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön kohderyhmässä 3. oli edellytetty, että tuotteen Käsipai-
nopallo koko on 0,5 kg. Oy Gymnastica Oy oli tarjouksessaan tarjonnut 
tuotetta Weight Ball 2 x 1kg. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän 
kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Gymnastica Oy:n tarjous 
kohderyhmän 3. osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta. Vertailuperusteena käy-
tettiin ainoastaan halvinta hintaa, koska laatu on otettu huomioon tar-
jouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. Vertailu tehtiin kohderyhmittäin.

Tarjousten vertailuhinta muodostui hankinnan kohteen kriteereissä il-
moitettujen tietojen pohjalta seuraavasti: Tuotteiden suositushinnat las-
kettiin tuoteryhmittäin yhteen ja summasta vähennettiin tarjoajan anta-
ma alennus. Lopuksi tuoteryhmien alennetut hinnat laskettiin yhteen, 
mistä saatiin kohderyhmien (1-5) kokonaisvertailuhinnat.

Hinnaltaan edullisin tarjous sai maksimipisteiden (100 pistettä) verran 
vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että 
edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen 
tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan maksimipisteillä (X/Y*100).

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset kohderyhmittäin:

 Kohderyhmä 1: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 
10890,21 euroa

 Kohderyhmä 2: Tevella Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 568,46 
euroa

 Kohderyhmä 3: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 
10317,47 euroa

 Kohderyhmä 4: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 
1443,03 euroa
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 Kohderyhmä 5: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 
529,68 euroa 

Tarkemmat hintavertailut on liitteessä 1, vertailutaulukko.

Sopimuskausi on 1.9.2018 - 30.6.2021. Hankintaan sisältyy yhden (1) 
vuoden optiokausi, tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta kohde-
ryhmä- ja toimittajakohtaisesti. Tilaukset tullaan tekemään sopimuskau-
della tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamäärään ja 
tilausmäärät voivat vaihdella vuosittain.

Hankinnan arvonlisäveroton arvioitu kokonaisarvo on noin 620 000 eu-
roa sisältäen optiokauden. Kokonaisarvo on arvioitu edellisten vuosien 
aikana tehtyjen hankintojen arvosta.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoi-
tuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kulut-
tua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankinta-
päätös on saanut lainvoiman. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
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§ 191
Varhaiskasvatuksen toimipisteiden kertaluonteiset lattioiden perus-
pesut ja ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pin-
tojen puhdistustyöt ajalla 1.9.2018 - 31.8.2019

HEL 2018-006669 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen toimi-
pisteiden kertaluonteiset lattioiden peruspesut ja ikkuna- ja lasipintojen 
pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistustyöt ajalla 1.9.2018 - 
31.8.2019 hankitaan Kiinteistösiivous Metsänen Oy:ltä ja Services Ne-
tolta. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Dancke Oy:n tar-
jouksen tarjouspyynnön vastaisena. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan allekir-
joittamaan hankintasopimukset.

Hankinnan kokonaisarvo on 1 385 000 euroa, alv. 0 %.

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päät-
tää toimialajohtaja.

Sopimus tulee voimaan vasta molempien osapuolten allekirjoituksella, 
kuitenkin aikaisintaan 14 pv päätöksen tiedoksi saannista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vare, hinta- ja laatuvertailu 2018
2 Yhteenveto_laatu_vare13082018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalvelut kilpailutti tar-
jouspyynnöllä HEL2018-006669/12.6.2018 varhaiskasvatuksen toimi-
pisteiden kertaluonteiset lattioiden peruspesut, ikkuna- ja lasipintojen 
pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistuspalvelut. 

Palvelua tilaavat päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja leikkipuistot.

Tarjouksen jätti määräaikaan 16.7.2018 klo 16.00 mennessä kolme (3) 
palveluntarjoajaa; Dancke Oy, Kiinteistösiivous Metsänen Oy ja Ser-
vices Netto.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien
taloudellinen ja tekninen osaaminen ja tarjousten tarjouspyynnön mu-
kaisuus.

Dancke Oy:n tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouksesta 
puuttui vähimmäisvaatimuksena edellytetty  Rating Alfa raportti yrityk-
sen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi laadunvarmistuksesta oli esitetty 
vain reklamaatiolomake.

Tarjousvertailuun valittiin Kiinteistösiivous Metsänen Oy ja Services 
Netto.

Liitteenä on hinta- ja laatuvertailu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vare, hinta- ja laatuvertailu 2018
2 Yhteenveto_laatu_vare13082018
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 192
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Puotilan ala-
asteen väistötiloista

HEL 2018-003836 T 00 00 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Puotilan ala-asteen perusparannus on kaupungin talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018-2027 ohjelmoitu vuosille 
2020-2021. Perusparannusta varten tehtyjen kuntotutkimusten, uudis-
rakentamisen myötä saatavien toimivampien oppimisen ympäristöjen ja 
koulukiinteistöön sijoitettavan esiopetuksen vuoksi rakentamisohjelman 
luonnoksessa vuosiksi 2019-2028 hanketta esitetään perusparannuk-
sen sijaan toteutettavaksi korvaavana uudisrakennuksena vuosille 
2020-2021. Hanke suunnitellaan toteutettavaksi ns. elinkaarimallina, 
mikä mahdollistaa perinteistä toteutusmallia nopeamman toteutusaika-
taulun. Uuteen koulukiinteistöön sijoitetaan ala-asteen lisäksi uutena 
toimintona esikouluopetusta. 

Hankeen toteuttaminen nykyiselle tontille tarkoittaa nykyisen kiinteistön 
purkamista ja koulun sijoittamista väistötiloihin rakentamisen ajaksi. 
Kaupunkiympäristön toimiala tekee tutkimustulosten perusteella tarvit-
tavat korjaustoimenpiteet, jotta nykyisten tilojen turvallisuus ja terveelli-
syys varmistetaan ja rakennuksen käyttöä voidaan jatkaa sen purkami-
seen asti. Hankkeen väistötilojen sijainti ei ole vielä selvillä. 

Kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tarvitsemiensa tilojen määrän se-
kä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa 
tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapi-
dosta. Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivouksesta ja siivottavuudes-
ta.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt Puotilan ala-asteen koulura-
kennuksessa ne korjaukset, jotka ulkopuolinen tutkimuskonsultti (Ram-
boll Finland Oy) on sisäilman laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi 
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suositellut tehtäviksi. Sisäilmakorjaukset on tehty kevään ja kesän 2018 
aikana. Ne on suunnitellut ja niiden toteutuksen on katselmoinut Ram-
boll Valviran ohjeen mukaisesti. Tehdyt korjaukset ja muut toimet ovat 
seuraavat:

Joululoman 2017 aikana on pinnoitettu ilmanvaihtokanavia, tarkastettu 
kokonaisilmamäärät, rakennettu putkitunnelin alipaineistuskanavisto 
sekä asennettu kanavisto ja poistoilmapuhallin.

Kevään ja kesän 2018 aikana on tehty seuraavat työt:

 ilmanvaihtokanavien puhdistus, iv-koneiden suodattimien vaihto, il-
mamäärien mittaus sekä opetus-, hallinto- ja henkilökunnan tilojen 
ylipaineistus

 rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset luokkatiloissa
 kellarin osastointi sisäilman laadun varmistamiseksi, jotta kellariti-

loista ei kulkeudu ilmaa yläkerroksiin
 yläpölyjen puhdistaminen ja lämpötilan laskeminen noin viidellä as-

teella 21 asteeseen
 linoleumista valmistettujen ilmoitustaulujen materiaalien vaihto
 ilmanvaihtoa parantavat toimet yksittäisissä luokissa. (Musiikkiluok-

kaan on asennettu ilmanvaihtokone, ja muissa luokissa tuloilmaka-
navien sijaintia on muutettu siten, että tilat huuhtoutuvat paremmin.)

 noin 20 ilmanpuhdistimen toimittaminen koulun tiloihin
 liikuntasalin paljeoven poistaminen ja takaseinän sauman tiivistys. 

Katsomon tausta ja sivukäytävien seinäliittymät on tiivistetty, jotta 
rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia.

 muovimaton asentaminen kirjaston lattiaan alapohjan tiiviyden pa-
rantamiseksi

 liikuntasalin ja ruokalan alapuolella sijaitsevan ryömintätilan alipai-
neistaminen ja sen luukun sulkeminen siten, että sieltä ei pääse kul-
keutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan. 

Loppukesästä 2018 on tehty tiivistyskorjausten laadunvarmistusmit-
tauksia merkkiainekokein, joiden avulla on varmistettu tiivistystöiden 
onnistuminen. Sitowise Oy:n tarkastusraportin mukaan tehdyt korjauk-
set ovat parantaneet korjatuissa tiloissa olosuhteita huomattavasti.

Koulurakennuksessa on neljä mittalaitetta, jotka mittaavat tilojen ylipai-
neisuutta ja kaksi mittalaitetta jotka mittaavat putkitunnelin ja käytöstä 
pois otettujen kahden kieliluokan alipaineisuutta. Mikäli rakennuksessa 
tapahtuu painesuhteiden muutoksia, ilmanvaihtotöistä kohteessa vas-
taava yritys saa asiasta hälytyksen.

Rakennuksen ilmanvaihto on päällä koko ajan ja irtaimisto on puhdis-
tettu.
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Rakennusterveysasiantuntija (Ramboll Finland Oy) seuraa kiinteistön 
kuntoa kuukausittain rakennuksen toiminnan päättymiseen asti. Kau-
pungin ympäristöpalvelut tekee koulun tiloissa tarkastuksen syyskuun 
lopussa. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan. Työterveys Helsingistä 
4.9.2018 saadun tiedon mukaan Puotilan ala-asteen henkilökunta ei 
ole ottanut sisäilmaoireilusta yhteyttä työterveyshuoltoon syksyn 2018 
aikana. Kouluterveydenhuollosta 3.9.2018 saadun tiedon mukaan nel-
jän eri oppilaan vanhemmalla on ollut epäily siitä, että lapsi oireilee 
koulun sisäilman takia. Edellä kerrottujen tietojen perusteella ja tarkkaa 
tilojen kunnon seurantaa noudattamalla kaupungin tämän hetkinen nä-
kemys on, että Puotilan ala-asteella ei ole tarvetta siirtyä väistötiloihin 
merkittävästi ennen rakennuksen purkamisen alkamista. 

Käsittely

Muutoksenhakuohje vaihdettu oikeaksi pöytäkirjanpitäjän toimesta 
19.9.2018.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Puotilan valiaikaistiloista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta 28.9.2018 mennessä valtuutettu Sami Muttilaisen ym. tekemästä 
valtuustoaloitteesta koskien Puotilan ala-asteen väistötiloja.

Aloitteessa esitetään väistötiloihin siirtymistä jo syksyllä 2018 raken-
nuksen huonon teknisen kunnon perusteella.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Puotilan valiaikaistiloista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 193
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Petra Malinin toivomusponnesta koskien Postipuiston 
alkuvaiheen päiväkoti- ja koulutilojen riittävyyttä

HEL 2018-005453 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Pohjois-Pasilan Postipuiston asemakaavamuutos mahdollistaa asumi-
selle noin 240 000 k-m², tämä tarkoittaa noin 5700 uutta asukasta. Pos-
tipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lisäksi 
yhteen asuinkortteliin tulee rakentaa vähintään 450 k-m² päiväkotitilaa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut kaupunginkanslian 
Pasilan alueprojektiryhmän työskentelyyn palvelutonttien ja tilojen 
suunnittelun osalta. Tässä yhteydessä yhteistyötä on tehty aktiivisesti 
muun muassa kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen ja tila-
palveluiden kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupun-
kiympäristötoimialan palveluverkkoyksikkö on hyödyntänyt palvelutilo-
jen tarpeen arvioinnissa väestöennusteita sekä tietoja alueelle kaavoi-
tettavasta uudesta asuinkerrosalasta. Tällä hetkellä on arvioitu, että 
alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle ja 
600 perusopetusikäiselle lapselle. 

Talonrakentamisohjelma vuosille 2018-27 sisältää hankkeen lasten päi-
väkoti Pasila Pohjoinen (Lavakatu), jonka laajuus on 1200 brm² eli noin 
120 paikkaa. Sen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2022-23. Ta-
lousarvioehdotuksen 2019 valmistelun yhteydessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille 2019-
28 koulu/päiväkoti-hanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm² to-
teutettavaksi vuosina 2024-26. Tämä on 2000 brm² enemmän kuin y-
tontille kaavassa varattu kerrosala, mutta johtuu ruotsinkielisten palve-
luiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoit-
taa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkoti-
paikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle. Kivijalkapäiväko-
din (450 brm²) on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta koh-
teen toteutusta on mahdollista aikaistaa. Päiväkoti voi olla yksityinen tai 
kunnallinen. Lisäksi asemakaavan valmistelun yhteydessä on tarkastel-
tu, että alueelta löytyy sijoituspaikka kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan käyttöön väliaikaiselle paviljonkirakennukselle, mikäli se alueen 
väestönkasvun tai palvelukäytön kasvun takia osoittautuu tarpeellisek-
si. Tämän hetkisten arvioiden mukaan ensimmäiset asukkaat muutta-
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vat alueelle 2021 - 2022. Lautakunta kehottaa toimialaa selvittämään 
kivijalkapäiväkodin rakentamisen aikaistamista.

Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin, 
varhaiskasvatus vuoteen 2027 ja perusopetus vuoteen 2032. Tästä 
syystä pidetään mahdollisena, että Pohjois-Pasilaan rakennettavan 
koulu/päiväkoti-rakennuksen tilojen joustavalla käytöllä on mahdollista 
turvata alueen palveluiden riittävyyttä.

Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Mau-
nulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen. 
Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että pe-
rusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialuei-
siin. Lautakunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä 
mahdollisimman läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa va-
raudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallis-
tumisasteen nousuun.

Koko Pasilan palveluita on tarkasteltu kokonaisuutena alueprojektissa 
lisäksi kaupunkiympäristö toimialan asemakaavapalvelut tilasi Pasilan 
koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen vuosille 2025 - 2040. 
Tämä konsulttiselvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista val-
mistui kesäkuussa 2018 ja sitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja 
kaavavalmistelussa. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon neljänteen kappaleeseen: "Lautakunta 
kehottaa toimialaa selvittämään kivijalkapäiväkodin rakentamisen ai-
kaistamista."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon kuudennen kappaleen loppuun: "Lauta-
kunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisim-
man läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa. Lautakunta pi-
tää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kau-
pungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen 
nousuun."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Pohjois-Pasilan Postipuiston asemakaavamuutos mahdollistaa asumi-
selle noin 240 000 k-m², tämä tarkoittaa noin 5700 uutta asukasta. Pos-
tipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lisäksi 
yhteen asuinkortteliin tulee rakentaa vähintään 450 k-m² päiväkotitilaa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut kaupunginkanslian 
Pasilan alueprojektiryhmän työskentelyyn palvelutonttien ja tilojen 
suunnittelun osalta. Tässä yhteydessä yhteistyötä on tehty aktiivisesti 
muun muassa kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen ja tila-
palveluiden kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupun-
kiympäristötoimialan palveluverkkoyksikkö on hyödyntänyt palvelutilo-
jen tarpeen arvioinnissa väestöennusteita sekä tietoja alueelle kaavoi-
tettavasta uudesta asuinkerrosalasta. Tällä hetkellä on arvioitu, että 
alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle ja 
600 perusopetusikäiselle lapselle. 

Talonrakentamisohjelma vuosille 2018-27 sisältää hankkeen lasten päi-
väkoti Pasila Pohjoinen (Lavakatu), jonka laajuus on 1200 brm² eli noin 
120 paikkaa. Sen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2022-23. Ta-
lousarvioehdotuksen 2019 valmistelun yhteydessä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille 2019-
28 koulu/päiväkoti-hanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm² to-
teutettavaksi vuosina 2024-26. Tämä on 2000 brm² enemmän kuin y-
tontille kaavassa varattu kerrosala, mutta johtuu ruotsinkielisten palve-
luiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoit-
taa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkoti-
paikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle. Kivijalkapäiväko-
din (450 brm²) on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta koh-
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teen toteutusta on mahdollista aikaistaa. Päiväkoti voi olla yksityinen tai 
kunnallinen. Lisäksi asemakaavan valmistelun yhteydessä on tarkastel-
tu, että alueelta löytyy sijoituspaikka kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan käyttöön väliaikaiselle paviljonkirakennukselle, mikäli se alueen 
väestönkasvun tai palvelukäytön kasvun takia osoittautuu tarpeellisek-
si. Tämän hetkisten arvioiden mukaan ensimmäiset asukkaat muutta-
vat alueelle 2021 - 2022. 

Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin, 
varhaiskasvatus vuoteen 2027 ja perusopetus vuoteen 2032. Tästä 
syystä pidetään mahdollisena, että Pohjois-Pasilaan rakennettavan 
koulu/päiväkoti-rakennuksen tilojen joustavalla käytöllä on mahdollista 
turvata alueen palveluiden riittävyyttä.

Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Mau-
nulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen. 
Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että pe-
rusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialuei-
siin.

Koko Pasilan palveluita on tarkasteltu kokonaisuutena alueprojektissa 
lisäksi kaupunkiympäristö toimialan asemakaavapalvelut tilasi Pasilan 
koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen vuosille 2025 - 2040. 
Tämä konsulttiselvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista val-
mistui kesäkuussa 2018 ja sitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja 
kaavavalmistelussa. 

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 25.4.2018 Postipuiston asemakaavaan nro 12475 kau-
punginvaltuusto hyväksyi seuraavan kaupunginvaltuutettu Petra Mali-
nin tekemän toivomusponnen: 

Selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että päiväkoti- ja koulutiloja on 
alueella riittävästi myös alkuvaiheessa, jolloin alueella voidaan enna-
koida asuvan paljon saman ikäisiä lapsia ja nuoria.

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 28.9.2018 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunginhallitus
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§ 194
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maailman puhtain sisäilma Hel-
sinkiin

HEL 2018-006248 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana 30.5.2018 teke-
mää vasemmistoliiton maailman puhtain sisäilma Helsinkiin-valtuustoa-
loitetta. 

Lautakunta ei ota kantaa aloitteessa esitettyihin yksittäisiin teknisiin toi-
menpiteisiin vaan toteaa, että kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon 
mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tar-
vitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupun-
kiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuk-
sesta, yllä- ja kunnossapidosta sekä siihen liittyvästä ohjeistuksesta. 
Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivottavuudesta ja siivouksesta sekä 
ilmoittaa kiinteistöjen merkittävästä käyttäjämäärän kasvusta ympäris-
töpalveluille. Asiantuntijuus sisäilma-asioissa ja talotekniikkaan liitty-
vässä ohjeistuksessa on kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Investointiohjelma

Lautakunta toteaa lisäksi, että sisäilmaongelmaiset päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset ovat pitkäaikainen ongelma Suomessa ja Helsingissä. 
Kaupungin nykyinen tilanne on hahmotettavissa investointiohjelman ta-
lonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaesityksessä vuosille 
2019−2028, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöihin 
on ohjelmoitu 131 hanketta, joista 58 on perusparannushanketta sekä 
osa uudisrakentamisesta huonokuntoisten rakennusten korvaavia 
hankkeita. Rakentamisohjelma päivitetään vuosittain. 

Kiinteistöstrategia

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2017−2021 
kokouksessaan 27.9.2017. Kiinteistö-strategia, jollaista kaupungilla ei 
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ole aiemmin ollut, laaditaan osaksi kaupunkistrategiaa. Tulevan kiin-
teistöstrategian tavoitteena on määrittää sekä tilankäytölle että kaupun-
gin kiinteistöomaisuudelle sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tuke-
vat kaupunkistrategian toteuttamista sekä varmistavat palveluille ter-
veelliset ja turvalliset tilat. 

Tilankäytön tehostamisen seurauksena kiinteistöjen ilmanvaihdon ja 
muiden teknisten järjestelmien sekä saniteetti- ja ruokahuollon tilojen li-
sääntynyt tarve aiheuttaa erikokoisia perusparannus- ja korjaustarpeita

Riittävä kunnossapito

Kaupungin rakennuskannan kuntoa seurataan laskentamallein arvio-
maan kokonaisinvestointitarvetta, jolla rakennuskanta pidetään kunnos-
sa. Korjausvelalla mitataan, kuinka paljon talonrakennuksen infrastruk-
tuuriin on menneinä vuosina jäänyt investoimatta, jotta tilat olisivat käy-
tön kannalta hyvässä kunnossa. Kaupungilla käytössä olevista tarve-
kartoituksista, kyselyistä, kiinteistökierroksista ja kuntoarvioista huoli-
matta kaupungin nykyinen korjausvelka on noin 1250 milj. euroa. 

Vähentääkseen korjausvelan määrää ja sisäilmaongelmia on kaupunki 
vuodesta 2017 merkittävästi nostanut investointitasoa, jota lisätään val-
tuustokauden aikana noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi on linjattu, että 
jatkossa investoinneista merkittävä osa on korvausinvestointeja eli huo-
nokuntoisen rakennuksen tilalle rakennetaan kokonaan uusi rakennus. 
Tätä puoltavat myös muutokset toiminnallisissa- ja energiatehokkuusta-
voitteissa. Valtuustoaloitteen mukaisesti lautakunta katsoo, että raken-
nusten ennakoiva ylläpito, kunnon arviointi, kunnossapidon kehittämi-
nen sekä riittävä rahoitus ja henkilöresurssit ovat lähtökohtia tilanteen 
parantamiseksi ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 

Rakentamisen laatu

Hyvä suunnittelu ja riittävä suunnittelun ohjaus luovat edellytykset laa-
dukkaalle rakentamiselle. Riittävien lähtötietojen ja ohjeistusten pohjal-
ta ammattitaitoisesti laaditut suunnitelmat ovat välttämätön edellytys 
turvallisten ja terveellisten tilojen rakentamiselle. Suunnitelmien ja to-
teutuksen ohjeistusta ja laadunvarmistusta, niiden todentamista, doku-
mentointia, seurantaa ja riskianalyysiä osana rakennushanketta on ke-
hitettävä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 

Uusia hanke- ja toteutusmalleja kokeilemalla voidaan käyttäjät, suunnit-
telijat ja toteuttajat osallistaa ja vastuuttaa kestäviin ja ylläpitoa helpot-
taviin teknisiin- ja materiaaliratkaisuihin.

Sisäilmaohjelma
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Sisäilmaohjelma on osa kiinteistöstrategiaa ja se tuleen sisältämään 
konkreettiset toimenpide-esitykset ja prosessikuvaukset sisäilmaongel-
man ennaltaehkäisyyn Helsingissä.

Kaupungin omistamasta rakennuskannasta vain noin 27% on rakennet-
tu vuoden 1980 jälkeen ja noin 40% on kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tiloja. Kuntotutkimuksia toimialan kiinteistöihin tehdään vuosit-
tain 50-60 ja haitta-ainetutkimuksia 30-50. Sisäilmatutkimuksista ja -
korjauksista laaditaan vuosittain yli 300 tiedotetta. Tilojen kuntotutki-
mukset avataan kaupungin toimintamallien mukaan toimipisteen henki-
lökunnalle sekä asukkaille ja ne ovat julkisia. Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelman vuoksi oireileville asiakkaille 
ja henkilökunnalle. Kuitenkin saadun palautteen perusteella ohjeistusta 
ja toimintatapoja pitää edelleen selkeyttää, sujuvoittaa ja yhtenäistää 
toimialalla ja koko kaupungissa. Lautakunta toteaa, että rakennusten 
kuntoselvitysten tulee olla julkisesti saatavilla ja helposti löydettävissä 
kaupungin verkkosivuilla.

Sisäilmaongelman ratkaisu vaatii ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja 
havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin kehittämistä. Ennakoi-
via toimenpiteitä ovat korjausvelan vähentäminen, rakennusten kunnon 
seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä rakentamisen 
laadun parantaminen. Sisäilmaprosessia pitää kehittää avoimeksi ja 
luotettavaksi yhdessä terveydenhuollosta vastaavien toimijoiden kans-
sa. Tämä edellyttää toimialojen välisen sujuvan yhteistyön lisäksi hen-
kilöstöresurssien kohdentamista ratkaisukohtiin.  

Lautakunta toteaa vielä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asiakkaana on noin 140 000 lasta, nuorta sekä aikuisopiskelijaa ja pal-
veluja toteuttaa noin 13 000 ammattilaista. Toimintaa järjestetään yli 
700 toimipisteessä. Toimialan strategiset teemat tasa-arvoinen kaikkien 
oppijoiden Helsinki, hyvinvoiva oppiva helsinkiläinen, koko kaupunki 
oppimisen ympäristönä sekä merkittävä väestönkasvu ja toimialan pal-
velujen lakisääteisyys edellyttävät palvelujen toteuttamiseksi toimintaa 
tukevat, oikea-aikaiset, joustavat, mutta ennen kaikkea terveelliset ja 
turvalliset tilat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää, että sisäilmaohjelman ete-
neminen tuodaan säännöllisesti tiedoksi lautakunnalle seurantaa var-
ten.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lause "Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmaepäilyjen vuoksi oireileville
asiakkaille ja henkilökunnalle." muutetaan muotoon "Helsingillä on 
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myös toimintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmien vuoksi oireileville 
asiakkaille ja henkilökunnalle."

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lautakunnan lausunnon viimeisen osion (otsikolla 
Sisäilmaohjelma) toisen kappaleen loppuun: "Lautakunta toteaa, että 
rakennusten kuntoselvitysten tulee olla julkisesti saatavilla ja helposti 
löydettävissä kaupungin verkkosivuilla."

Kannattaja: Pia Pakarinen

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

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta edellyttää, että sisäilmaohjelman eteneminen tuodaan säännölli-
sesti tiedoksi lautakunnalle seurantaa varten."

Kannattaja: Pia Pakarinen

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana 30.5.2018 teke-
mää vasemmistoliiton maailman puhtain sisäilma Helsinkiin-valtuustoa-
loitetta. 

Lautakunta ei ota kantaa aloitteessa esitettyihin yksittäisiin teknisiin toi-
menpiteisiin vaan toteaa, että kaupungin tilanhankintaohjeen roolijaon 
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mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää ja ilmoittaa tar-
vitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja kaupun-
kiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuk-
sesta, yllä- ja kunnossapidosta sekä siihen liittyvästä ohjeistuksesta. 
Käyttäjä puolestaan vastaa tilojen siivottavuudesta ja siivouksesta sekä 
ilmoittaa kiinteistöjen merkittävästä käyttäjämäärän kasvusta ympäris-
töpalveluille. Asiantuntijuus sisäilma-asioissa ja talotekniikkaan liitty-
vässä ohjeistuksessa on kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta korostaa, että kaikki oppimisen tilat tulee olla toimintaan so-
veltuvia, terveellisiä ja turvallisia. Lautakunta pitää erityisen tärkeänä 
rakentamisen laadun varmistamista sekä rakennusten riittävää kunnos-
sa- ja ylläpitoa. Nämä tehtävät ovat kaupunkiympäristön vastuualuetta.

Investointiohjelma

Lautakunta toteaa lisäksi, että sisäilmaongelmaiset päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset ovat pitkäaikainen ongelma Suomessa ja Helsingissä. 
Kaupungin nykyinen tilanne on hahmotettavissa investointiohjelman ta-
lonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmaesityksessä vuosille 
2019−2028, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöihin 
on ohjelmoitu 131 hanketta, joista 58 on perusparannushanketta sekä 
osa uudisrakentamisesta huonokuntoisten rakennusten korvaavia 
hankkeita. Rakentamisohjelma päivitetään vuosittain. 

Kiinteistöstrategia

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian 2017−2021 
kokouksessaan 27.9.2017. Kiinteistö-strategia, jollaista kaupungilla ei 
ole aiemmin ollut, laaditaan osaksi kaupunkistrategiaa. Tulevan kiin-
teistöstrategian tavoitteena on määrittää sekä tilankäytölle että kaupun-
gin kiinteistöomaisuudelle sellaiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tuke-
vat kaupunkistrategian toteuttamista sekä varmistavat palveluille ter-
veelliset ja turvalliset tilat. 

Tilankäytön tehostamisen seurauksena kiinteistöjen ilmanvaihdon ja 
muiden teknisten järjestelmien sekä saniteetti- ja ruokahuollon tilojen li-
sääntynyt tarve aiheuttaa erikokoisia perusparannus- ja korjaustarpeita

Riittävä kunnossapito

Kaupungin rakennuskannan kuntoa seurataan laskentamallein arvio-
maan kokonaisinvestointitarvetta, jolla rakennuskanta pidetään kunnos-
sa. Korjausvelalla mitataan, kuinka paljon talonrakennuksen infrastruk-
tuuriin on menneinä vuosina jäänyt investoimatta, jotta tilat olisivat käy-
tön kannalta hyvässä kunnossa. Kaupungilla käytössä olevista tarve-
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kartoituksista, kyselyistä, kiinteistökierroksista ja kuntoarvioista huoli-
matta kaupungin nykyinen korjausvelka on noin 1250 milj. euroa. 

Vähentääkseen korjausvelan määrää ja sisäilmaongelmia on kaupunki 
vuodesta 2017 merkittävästi nostanut investointitasoa, jota lisätään val-
tuustokauden aikana noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi on linjattu, että 
jatkossa investoinneista merkittävä osa on korvausinvestointeja eli huo-
nokuntoisen rakennuksen tilalle rakennetaan kokonaan uusi rakennus. 
Tätä puoltavat myös muutokset toiminnallisissa- ja energiatehokkuusta-
voitteissa. Valtuustoaloitteen mukaisesti lautakunta katsoo, että raken-
nusten ennakoiva ylläpito, kunnon arviointi, kunnossapidon kehittämi-
nen sekä riittävä rahoitus ja henkilöresurssit ovat lähtökohtia tilanteen 
parantamiseksi ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. 

Rakentamisen laatu

Hyvä suunnittelu ja riittävä suunnittelun ohjaus luovat edellytykset laa-
dukkaalle rakentamiselle. Riittävien lähtötietojen ja ohjeistusten pohjal-
ta ammattitaitoisesti laaditut suunnitelmat ovat välttämätön edellytys 
turvallisten ja terveellisten tilojen rakentamiselle. Suunnitelmien ja to-
teutuksen ohjeistusta ja laadunvarmistusta, niiden todentamista, doku-
mentointia, seurantaa ja riskianalyysiä osana rakennushanketta on ke-
hitettävä hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 

Uusia hanke- ja toteutusmalleja kokeilemalla voidaan käyttäjät, suunnit-
telijat ja toteuttajat osallistaa ja vastuuttaa kestäviin ja ylläpitoa helpot-
taviin teknisiin- ja materiaaliratkaisuihin.

Sisäilmaohjelma

Sisäilmaohjelma on osa kiinteistöstrategiaa ja se tuleen sisältämään 
konkreettiset toimenpide-esitykset ja prosessikuvaukset sisäilmaongel-
man ennaltaehkäisyyn Helsingissä.

Kaupungin omistamasta rakennuskannasta vain noin 27% on rakennet-
tu vuoden 1980 jälkeen ja noin 40% on kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan tiloja. Kuntotutkimuksia toimialan kiinteistöihin tehdään vuosit-
tain 50-60 ja haitta-ainetutkimuksia 30-50. Sisäilmatutkimuksista ja -
korjauksista laaditaan vuosittain yli 300 tiedotetta. Tilojen kuntotutki-
mukset avataan kaupungin toimintamallien mukaan toimipisteen henki-
lökunnalle sekä asukkaille ja ne ovat julkisia. Helsingillä on myös toi-
mintamalli mahdollisesti sisäilmaongelmaepäilyjen vuoksi oireileville 
asiakkaille ja henkilökunnalle. Kuitenkin saadun palautteen perusteella 
ohjeistusta ja toimintatapoja pitää edelleen selkeyttää, sujuvoittaa ja 
yhtenäistää toimialalla ja koko kaupungissa. 
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Sisäilmaongelman ratkaisu vaatii ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja 
havaittujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessin kehittämistä. Ennakoi-
via toimenpiteitä ovat korjausvelan vähentäminen, rakennusten kunnon 
seuranta ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen sekä rakentamisen 
laadun parantaminen. Sisäilmaprosessia pitää kehittää avoimeksi ja 
luotettavaksi yhdessä terveydenhuollosta vastaavien toimijoiden kans-
sa. Tämä edellyttää toimialojen välisen sujuvan yhteistyön lisäksi hen-
kilöstöresurssien kohdentamista ratkaisukohtiin.  

Lautakunta toteaa vielä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asiakkaana on noin 140 000 lasta, nuorta sekä aikuisopiskelijaa ja pal-
veluja toteuttaa noin 13 000 ammattilaista. Toimintaa järjestetään yli 
700 toimipisteessä. Toimialan strategiset teemat tasa-arvoinen kaikkien 
oppijoiden Helsinki, hyvinvoiva oppiva helsinkiläinen, koko kaupunki 
oppimisen ympäristönä sekä merkittävä väestönkasvu ja toimialan pal-
velujen lakisääteisyys edellyttävät palvelujen toteuttamiseksi toimintaa 
tukevat, oikea-aikaiset, joustavat, mutta ennen kaikkea terveelliset ja 
turvalliset tilat.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 21.9.2018 mennessä vasemmistoliiton ryhmäaloitteesta maail-
man puhtain sisäilma Helsinkiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Vasemmistoliiton ryhmäaloite maailman puhtain sisäilma Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 195
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhu-
vaaran ym. valtuustoaloitteesta marjapensaiden ja hedelmäpuiden 
istutuksesta koulujen ja päiväkotien pihoille

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pihoja suunniteltaessa kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä lasten, oppilaiden, opiskeli-
joiden ja alueen asukkaiden osallistamista hankkeessa. Pihojen tulee 
olla liikkumaan houkuttelevia, oppimaan innostavia, viihtyisiä, turvallisia 
ja terveellisiä sekä helposti valvottavia ja ylläpidettäviä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöjen piha-alueille on jo 
nykyisen suunnitteluprosessin mukaan  mahdollista sijoittaa marjapen-
saita ja hedelmäpuita, jos hankkeen suunnitteluryhmä näin valitsee. 
Lahjoitusvaroin hankittuja pensaita ja puita varten on kaupungilla oma 
ohjeistus lahjoitusten vastaanottoon.

Pihakasvillisuuden valinnassa suositaan kestäviä, helppohoitoisia pui-
ta, pensaita ja kasveja. Koska osalla päiväkodeista keskittää kesäkuu-
kausina palvelutarjontaansa  ja koulut ovat kesäkuukausina pääsään-
töisesti suljettu, etusijalla ovat kasvit, jotka kukkivat aikaisin keväällä tai 
syksyllä. Marjapensaiden ja hedelmäpuiden osalta on kasvien loma-ai-
kainen hoito, sadonkorjuu ja ilkivallan ehkäisy myös huomioitava ja 
vastuutettava kasvun ja sadon onnistumiseksi sekä pitkäaikaisen ylläpi-
don kattamiseksi.

Käpylän peruskoulu idättää, istuttaa, kasvattaa, korjaa, säilöö ja käyt-
tää kotitalouden opetuksen raaka-aineena itse Kumpulan koulukasvi-
tarhassa kasvattamiaan vihanneksia ja hedelmiä. Hyviä kokemuksia 
koulupihojen laatikkoviljelystä on esimerkiksi Vesalan peruskoulussa ja 
Keinutien ala-asteella. Laatikkoviljelyn investointi on pieni ja se on help-
po toteuttaa. Onnistuneissa hankkeissa on paitsi oppilaat, myös oppi-
laiden vanhemmat saatu osallistumaan kesäkauden kasteluun ja hoi-
toon. Hankkeet tukevat myös koulun opintosuunnitelmaa ja ilmiömäi-
sen oppimisen pedagogiikkaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 5.10. mennessä valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoa-
loitteesta lahjoitettuja marjapensaita ja hedelmäpuita koulujen, päiväko-
tien ja hoivapaikkojen pihoille.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 196
Oikaisuvaatimus Stadin ammattiopiston tekniikan ja logistiikan toi-
mialarehtorin viranhaltijan irtisanomista koskevasta päätöksestä

HEL 2018-007614 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikai-
suvaatimuksen toimialarehtorin 28.6.2018 tekemästä päätöksestä irti-
sanoa oikaisuvaatimuksentekijä, koska toimialarehtori on kumonnut an-
tamansa päätöksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perustelui-
naan esittelijän esittämiin seikkoihin.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 2.7.2018 saa-
mastaan irtisanomispäätöksestä ja katsoo, että irtisanominen on laiton. 

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan, 
niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten päätökseen tyyty-
mätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
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Toimialarehtori on kumonnut irtisanomista koskevan päätöksensä 
31.7.2018.

Koska päätös on kumottu, ei oikaisuvaatimuksentekijällä ole enää oi-
keussuojan tarvetta, jonka vuoksi asia jätetään tutkimatta.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
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§ 197
Oikaisuvaatimus apulaisrehtorin päätöksestä määräaikaisen tuntio-
pettajan virkasuhteen purkamisesta koeajalla

HEL 2018-006676 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen apulaisrehtorin 30.5.2018 tekemästä päätöksestä, koska oikai-
suvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muut-
tamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhtyy ensivaiheen lopputu-
lokseen ja viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 Koeaikapurkupäätös
3 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös ja oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksentekijä on palkattu määräaikaiseksi tuntiopettajaksi 
Stadin ammattiopistoon Digitalents-hankkeeseen nuorten työpajoille 
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perustettavan ICT -pajan toimintaan osallistuvien nuorten ohjaajaksi ja 
opettajaksi sekä sisältöjen kehittäjäksi 1.1.2018 - 31.12.2018. Apulais-
rehtori päätti 30.5.2018 purkaa koeaikana määräaikaisen oikaisuvaati-
muksentekijän virkasuhteen.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 11.6.2018. Oi-
kaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle toimielimelle. 

Oikaisuvaatimuksentekijän vaatimukset

Oikaisuvaatimuksentekijä vaatii, että koeaikapurkupäätös kumotaan. 
Vaatimuksiaan oikaisuvaatimuksentekijä perustelee seuraavasti:

1. Nuorten kohtaaminen

Oikaisuvaatimuksentekijä toteaa, että hän on kokouksessa käyttänyt 
väärää sanaa kuvaillessaan nuoria. Hän ei ole missään vaiheessa vä-
hätellyt tai pitänyt nuoria vähempiarvoisina. 

2. Kokouskäytännöt ja yhteistyö

Oikaisuvaatimuksentekijä kertoo, ettei hänellä ole ollut tietoa kokouk-
sista ja hänelle ilmoitettiin erään kokouksen jälkeen, että Digitalentsin 
kokoukset eivät ole häntä varten. 

3. Työntekijän saama ohjaus

Oikaisuvaatimuksentekijä katsoo, että esimies on ollut häneen yhtey-
dessä ohjausmielessä vain muutaman kerran, eikä ole saanut muuta 
perehdytystä. 

Lähemmin muutoksenhakijan perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oi-
kaisuvaatimuksesta.

Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Nuorten kohtaaminen

Esimies on ollut paikalla yhteistyökokouksessa, jossa oikaisuvaatimuk-
sentekijä on puhunut nuorista asiattomasti. Lisäksi työvalmentajan ja 
muiden nuorten kanssa työskentelevien kautta on saatu palautetta. Oi-
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kaisuvaatimuksentekijä kohtelee työkokeilussa olevia erityistä tukea 
tarvitsevia nuoria asiattomasti. 

Kokouskäytännöt ja yhteistyö

Työvalmentaja ja Digitalents-hankkeen henkilöstö kokivat kevään aika-
na, että yhteistyö oikaisuvaatimuksentekijän kanssa on haastavaa. 
Työpajaesimies keskusteli saadun palautteen vuoksi oikaisuvaatimuk-
sentekijän kanssa sekä järjesti tapaamisen yhteistyön parantamiseksi. 
Toimista huolimatta yhteistyö ei parantunut. Yhteistyön haasteet liittyi-
vät oikaisuvaatimuksentekijän joustamattomuuteen ja oma-aloitteisuu-
den vähäisyyteen mm. yhteiseen suunnitteluun ja toimintaan liittyen. Li-
säksi oikaisuvaatimuksentekijä ei ole oma-aloitteisesti pitänyt ajan ta-
salla muita työntekijöitä nuorten tilanteista, omasta työajastaan ja ope-
tusjärjestelyistä. Oikaisuvaatimuksentekijän työsuoritus ei vastaa työ-
nantajan asettamia vaatimuksia.

Ohjeistus

Esimiehen antaman ohjeistuksen ja palautteen lisäksi Digitalentsin pro-
jektipäällikkö on keskustellut oikaisuvaatimuksentekijän kanssa yhteis-
työstä, nuorten ohjauksesta sekä työn tavoitteista.

Johtopäätös

Vuoden 2018 alussa käynnistyi uudenlaista työpajatoimintaa (Digita-
lents-hanke). Hankkeeseen etsittiin hakuilmoituksella (liite) monipuolis-
ta opettajaa, jonka tehtävänä oli toimia nuorten työpajoille perustetta-
van ICT-pajan toimintaan osallistuvien nuorten oppimisen ohjaajana ja 
opettajana sekä toiminnan sisältöjen kehittäjänä yhdessä Digitalentsin 
ICT-tiimin ja nuorten työpajojen työvalmentajan kanssa.

Oikaisuvaatimuksentekijä ei ole tuonut oikaisuvaatimuksessaan esiin 
mitään uutta ja asiaan oikeudellisesti vaikuttavaa. Koeajan kuluessa 
virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. 
Työnantaja katsoo, että purkaminen ei ole tapahtunut syrjivällä tai 
koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisella perusteella.  

Työnantaja katsoo, että oikaisuvaatimuksentekijän työsuoritus ei vas-
taa työnantajan asettamia vaatimuksia ja hän on kohdellut työkokeilus-
sa olevia erityistä tukea tarvitsevia nuoria asiattomasti.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi
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Liitteet

1 oikaisuvaatimus
2 Koeaikapurkupäätös
3 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 3
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§ 198
Oikaisuvaatimus opettajan määräajaksi ottamista koskevasta pää-
töksestä

HEL 2018-008746 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** teke-
män oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Hiidenkiven peruskoulun 
rehtorin päätöksestä 30.7.2018. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen rehtorin 30.7.2018 tekemästä 
päätöksestä, jolla rehtori otti musiikin lehtoriksi määräajaksi 1.8.2018-
31.7.2019 musiikin maisteri **********

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon pää-
tös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on 
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 43 (59)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
18.09.2018

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

+358 9 86390 FI02012566

Päätös annetaan asianosaiselle tiedoksi lähettämällä pöytäkirjanote 
muutoksenhakuohjeineen. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Jos päätös on 
annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin 
lähettämisestä. 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on antanut luvan sähköiseen tiedoksiantoon. 
Pöytäkirjanote on lähetetty hänelle sähköisesti 31.7.2018. Tiedoksi-
saanti on tapahtunut 3.8.2018. Oikaisuvaatimus olisi tullut tehdä vii-
meistään 17.8.2018. Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupun-
gin kirjaamoon 19.8.2018. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty kuntalain 138 
§:ssä säädetyssä ajassa.

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 199
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 200
Oikaisuvaatimus kielikylpyryhmään valinnasta

HEL 2018-008894 T 05 01 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen päiväkodin johtajan 19.4.2017 tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Virtanen, vs. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41511

marjo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 240518

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Huoltajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, varhaiskas-
vatuslaki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen (liite 1) varhaiskasvatus-
ta koskevasta päätöksestä (19.4.2017). Vanhemmat vaativat varhais-
kasvatuspaikkaa koskevan hakemuksen hyväksymistä, koska valinta 
on tehty virheellisesti. Lähemmin oikaisuvaatimuksen perustelut ilme-
nevät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta

Vuonna 2017 kielikylpyryhmän valinnoista ei tehty kirjallisia hallintopää-
töksiä.
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Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle, koska 
kirjallista hallintopäätöstä muutoksenhakuohjeineen ei ollut tehty.

Varhaiskasvatuksen ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet 
19.4.2017 ovat olleet seuraavat:

Ohje 23.5.2016:
Kielikylpyyn haetaan 31.3. mennessä ja päätökset tehdään huhtikuun 
loppuun mennessä. Kielikylpyyn voidaan sijoittaa kielikylpyluokan ope-
tusryhmän mukainen määrä lapsia / ikäluokka. Kielikylpyyn valinnan 
edellytyksiä ovat:   
Kielikylpykieli on lapselle uusi kieli, 4–6 vuoden ikä, huoltajat ovat val-
miita sitoutumaan kielikylpytoimintaan varhaiskasvatuksessa ja peruso-
petuksessa ja  perheen kotikieli on suomi. Huoltajien kanssa arvioidaan 
lapsen suomen kielen taitoa ja kieli-identiteettiä. Jos kielikylvyn edelly-
tykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin voidaan sijoittaa, suorite-
taan valinta arvonnalla.

Päiväkoti Ruskeasuon ja Pihlajan kielikylpyryhmien valinnat toiminta-
kaudelle 2017-2018 tehtiin samanaikaisesti ja ne on tehty seuraavasti:

Ruskeasuolle valittiin kaikki 19 esiopetushakijaa ja ryhmä täydennettiin 
10 kpl 5-vuotiailla. Yksi 5-vuotias lapsi valittiin 13.6.18. Perusteina täs-
sä on ollut lapsen ikä ja ryhmän ikärakenne sekä varmistaa yksi koulu-
luokallinen lapsia yhdessä PK Pihlajan kielikylpyryhmän kanssa. 

Valinnassa on noudatettu valintahetkellä voimassa olevia valintaperi-
aatteita. Lisäksi toimintakaudelle 2017-2018 ei voi enää ottaa lasta kie-
likylpyyn takautuvasti. 

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus tulisi hylätä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Marjo Virtanen, vs. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41511

marjo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 240518

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Huoltajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, varhaiskas-
vatuslaki



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2018 48 (59)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
18.09.2018 Salassa pidettävä

JulkL 24 § 1 mom 23 k.

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

+358 9 86390 FI02012566

§ 201
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195 ja 201 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 189, 190 ja 191 §:t.

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 196, 197, 198 ja 199 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
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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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 200 §.
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Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

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

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

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.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000
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Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

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 muutosta 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, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
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 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ville Jalovaara Ted Apter

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.09.2018.


