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§ 204
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia 11.9. - 1.10.2018 tehtyjä päätöksiä:

 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 11.9.2018
o § 33 Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun ha-

kuajat ja -menettelytavat
o § 34 Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osaamisen arvioin-

nin toteutussuunnitelman yhteinen osa
o § 35 Opetussuunnitelman muutokset, Helsingin kielilukion 

kielet ja kansainvälisyys-painotus
o § 36 Opetussuunnitelman muutokset, Vuosaaren lukion 

teknologia- ja musiikkipainotukset
o § 37 Jäsenten valinta Helsingin luonnontiedelukion johto-

kuntaan
o § 38 Jäsenen ja varajäsenen valinta Pakilan ala-asteen 

koulun johtokuntaan
o § 39 Jäsenen ja varajäsenen valinta Munkkiniemen ala-

asteen koulun johtokuntaan
o § 40 Varajäsenen valinta Puistolanraitin ala-asteen kou-

lun johtokuntaan
 Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 25.9. - 4.10.2018

o 164 § Hiidenkiven peruskoulun immersiivisen tilan han-
kinta

o 165 § Työnjohdollinen määräys 1.10.2018 lukien koskien 
tilausvaltuuksia

o 166 § Tapanilan Erä ry:lle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oi-
kaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 167 § TanssiX Oy:lle maksettavan perusopetuslain mu-
kaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikai-
seminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 168 § T Haukka Oy:lle maksettavan perusopetuslain mu-
kaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikai-
seminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 169 § Suomalais-Venäläiselle koululle maksettavan peru-
sopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 170 § Stadin Nuorisoseurat ry:lle maksettavan perusope-
tuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuk-
sen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019
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o 171 § Skidit liikkuu ry:lle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oi-
kaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 172 § Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille 
maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten ilta-
päivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

o 173 § Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karp-
piselle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululais-
ten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuo-
delle 2018 – 2019

o 174 § Saalem-nuoret ry:lle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oi-
kaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 175 § Pilke päiväkodit Oy:lle maksettavan perusopetus-
lain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen 
oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 176 § Paila Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaisemi-
nen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 177 § Norr om Stan rf:lle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oi-
kaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 178 § Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy:lle mak-
settavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivä-
toiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 
2019

o 179 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton Strömsinlahden 
yhdistys ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen 
lukuvuodelle 2018 – 2019

o 180 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laajasalon Pai-
kallisyhdistysry:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaisemi-
nen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 181 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton Konalan Paikalli-
syhdistykselle maksettavan perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen 
lukuvuodelle 2018 – 2019

o 182 § Linguajoy Kielikerhot Oy:lle maksettavan perusope-
tuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuk-
sen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 183 § Liikuntapeuhis ry:lle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oi-
kaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019
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o 184 § Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolförenin-
gen ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koulu-
laisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen luku-
vuodelle 2018 – 2019

o 185 § Koululaisten iltapäiväkerho Happy Kids Oy:lle mak-
settavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivä-
toiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 
2019

o 186 § Kottby-Månsas Svenska Föreningen rf:lle makset-
tavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoi-
minnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 
2019

o 187 § Kansallinen Lastenliitto – Helsingin piirijärjestö 
ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten 
iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

o 188 § Jamkicks Oy:lle maksettavan perusopetuslain mu-
kaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikai-
seminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 189 § Helsingin Yliopistolle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oi-
kaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 190 § Helsingin Seurakuntayhtymälle maksettavan perus-
opetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 191 § Helsingin Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys 
ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten 
iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

o 192 § Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 
ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten 
iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

o 194 § Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:lle maksettavan pe-
rusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 195 § Helsingin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle 
maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten ilta-
päivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

o 196 § Helsingin Juutalaiselle seurakunnalle maksettavan 
perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019
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o 197 § Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle maksettavan perus-
opetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 198 § Helsingin Icehearts ry:lle maksettavan perusope-
tuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuk-
sen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 199 § Folkhälsan Välfärd Ab:lle maksettavan perusope-
tuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuk-
sen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 200 § FC Kontu, Itä-Helsinki ry:lle maksettavan perusope-
tuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuk-
sen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 201 § Englantilaisen koulun säätiölle maksettavan perus-
opetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 202 § Elias-Koulun Kouluyhdistys ry:lle maksettavan pe-
rusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 203 § Danny’s Bollywood Dance Crew Oy:lle maksetta-
van perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoi-
minnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 
2019 

o 204 § Beanet Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaisemi-
nen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 205 § Barnavårdsföreningen i Finland rf:lle maksettavan 
perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 206 § Agape-Keskus ry:lle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oi-
kaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

o 207 § Stadin ammattiopiston osallistuminen The Augmen-
ted Welder - projektiin

 Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 28.9.2018
o 37 § Vuokrasopimuksen irtisanominen osoitteessa Ison-

niitynkatu 7
o 38 § Lisäresurssin myöntäminen Mellunmäen ala-asteen 

koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetuk-
seen lukuvuodelle 2018-2019

o 39 § Lisäresurssin myöntäminen Hertsikan ala-asteen 
koululle pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetuk-
seen lukuvuodelle 2018-2019

Kasvatuksen ja koulutuksen päätösasiakirjat  ja   Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/kasvatus-ja-koulutuslautakunta/kasvatus-ja-koulutus-paatosasiakirjat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 11.9.2018

§ 33 Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajat ja -me-
nettelytavat

§ 34 Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osaamisen arvioinnin toteutus-
suunnitelman yhteinen osa

§ 35 Opetussuunnitelman muutokset, Helsingin kielilukion kielet ja kan-
sainvälisyys-painotus

§ 36 Opetussuunnitelman muutokset, Vuosaaren lukion teknologia- ja 
musiikkipainotukset

§ 37 Jäsenten valinta Helsingin luonnontiedelukion johtokuntaan

§ 38 Jäsenen ja varajäsenen valinta Pakilan ala-asteen koulun johto-
kuntaan

§ 39 Jäsenen ja varajäsenen valinta Munkkiniemen ala-asteen koulun 
johtokuntaan

§ 40 Varajäsenen valinta Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokun-
taan

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 25.9. - 4.10.2018

164 § Hiidenkiven peruskoulun immersiivisen tilan hankinta

165 § Työnjohdollinen määräys 1.10.2018 lukien koskien tilausvaltuuk-
sia

166 § Tapanilan Erä ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen kou-
lulaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 6 (9)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
09.10.2018

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

167 § TanssiX Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululais-
ten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 
2019

168 § T Haukka Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koulu-
laisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 
– 2019

169 § Suomalais-Venäläiselle koululle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lu-
kuvuodelle 2018 – 2019

170 § Stadin Nuorisoseurat ry:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuo-
delle 2018 – 2019

171 § Skidit liikkuu ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koulu-
laisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 
– 2019

172 § Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille maksettavan 
perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen 
oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

173 § Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppiselle makset-
tavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avus-
tuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

174 § Saalem-nuoret ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

175 § Pilke päiväkodit Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

176 § Paila Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten
iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

177 § Norr om Stan rf:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen kou-
lulaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

178 § Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy:lle maksettavan peru-
sopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikai-
seminen lukuvuodelle 2018 – 2019
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179 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton Strömsinlahden yhdistys ry:lle 
maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

180 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laajasalon Paikallisyhdistys-
ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoi-
minnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

181 § Mannerheimin Lastensuojeluliiton Konalan Paikallisyhdistykselle 
maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

182 § Linguajoy Kielikerhot Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuo-
delle 2018 – 2019

183 § Liikuntapeuhis ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen kou-
lulaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

184 § Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle mak-
settavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan 
avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

185 § Koululaisten iltapäiväkerho Happy Kids Oy:lle maksettavan peru-
sopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikai-
seminen lukuvuodelle 2018 – 2019

186 § Kottby-Månsas Svenska Föreningen rf:lle maksettavan peruso-
petuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaise-
minen lukuvuodelle 2018 – 2019

187 § Kansallinen Lastenliitto – Helsingin piirijärjestö ry:lle maksettavan
perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen 
oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

188 § Jamkicks Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koulu-
laisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 
– 2019

189 § Helsingin Yliopistolle maksettavan perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

190 § Helsingin Seurakuntayhtymälle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019
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191 § Helsingin Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry:lle makset-
tavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avus-
tuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

192 § Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:lle maksetta-
van perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuk-
sen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

194 § Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:lle maksettavan perusopetuslain
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen
lukuvuodelle 2018 – 2019

195 § Helsingin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle maksettavan
perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen
oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 2019

196 § Helsingin Juutalaiselle seurakunnalle maksettavan perusopetus-
lain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen 
lukuvuodelle 2018 – 2019

197 § Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle maksettavan perusopetuslain mu-
kaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen luku-
vuodelle 2018 – 2019

198 § Helsingin Icehearts ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle
2018 – 2019

199 § Folkhälsan Välfärd Ab:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuo-
delle 2018 – 2019

200 § FC Kontu, Itä-Helsinki ry:lle maksettavan perusopetuslain mukai-
sen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuo-
delle 2018 – 2019

201 § Englantilaisen koulun säätiölle maksettavan perusopetuslain mu-
kaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen luku-
vuodelle 2018 – 2019

202 § Elias-Koulun Kouluyhdistys ry:lle maksettavan perusopetuslain 
mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lu-
kuvuodelle 2018 – 2019 

203 § Danny’s Bollywood Dance Crew Oy:lle maksettavan perusope-
tuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaisemi-
nen lukuvuodelle 2018 – 2019
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204 § Beanet Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululais-
ten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2018 – 
2019

205 § Barnavårdsföreningen i Finland rf:lle maksettavan perusopetus-
lain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen 
lukuvuodelle 2018 – 2019

206 § Agape-Keskus ry:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen 
koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 
2018 – 2019

207 § Stadin ammattiopiston osallistuminen The Augmented Welder -
projektiin

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 28.9.2018

37 § Vuokrasopimuksen irtisanominen osoitteessa Isonniitynkatu 7

38 § Lisäresurssin myöntäminen Mellunmäen ala-asteen koululle pi-
dennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen lukuvuodelle 2018-
2019

39 § Lisäresurssin myöntäminen Hertsikan ala-asteen koululle piden-
netyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetukseen lukuvuodelle 2018-
2019
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