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Kokousaika 09.10.2018 16:00 - 17:37

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Harms-Aalto, Martina
Hussein, Abdirahim poistui 17:10, poissa: 211 - 222 §
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Malin, Petra saapui 16:08, poissa: 202 - 204 §
Niskanen, Dani poistui 17:34, poissa 222 §

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
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Rintamäki, Airi ruokapalvelupäällikkö

saapui 16:30, poistui 16:47, läsnä: 
206 §

Salovaara, Kari hankintapäällikkö
saapui 16:05, poistui 16:30, läsnä: 
205 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
202-222 §
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Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
202-214 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
215 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
216-217 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
218-221 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
222 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
202-222 §
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§ Asia

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

203 Asia/2 Ilmoitusasiat

204 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

205 Asia/4 Koulu- ja päiväkotikuvauksien hankinta

206 Asia/5 Kori 2, ruoka-, siivous-ja käyttäjäpalveluiden hankinta ajalle 1.1.2019 - 
31.7.2022

207 Asia/6 Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla viran-
haltijoille

208 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2019

209 Asia/8 Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouspaikkaan 20.11.2018

210 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteesta saamelaisten kansallispäi-
vän huomioimisesta kouluissa ja päiväkodeissa

211 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kotimaisten marjojen ja 
hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa

212 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta selvittää mahdollisuutta 
pyytää nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja päätöksen-
teon pohjaksi

213 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle tu-
pakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

214 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lauttasaaren ala-asteen 
perusparannuksen hankesuunnitelmasta

215 Asia/14 Nytt ansökningsförfarande för tjänsten som chef för småbarnspedago-
giken

215 Asia/14 Uusi hakumenettely varhaiskasvatuspäällikön virkaan

216 Asia/15 Ammatillisten oppilaitosten yhdistäminen yhdeksi ammatilliseksi oppi-
laitokseksi 1.1.2019 lukien

217 Asia/16 Oikaisuvaatimus toimialarehtorin viranhaltijan irtisanomista koskevasta 
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päätöksestä

218 Asia/17 Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevan tarveselvityksen hyväksymi-
nen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta

219 Asia/18 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toi-
mialalle leikkipuisto Brahen, leikkipuisto Kotinummen ja leikkipuisto 
Lohikäärmepuiston uudisrakennusten enimmäishinnan korottamisesta

220 Asia/19 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

221 Asia/20 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

222 Asia/21 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 202
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkas-
tajiksi Dani Niskasen ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Otso Ki-
vekkään ja Ville Jalovaaran.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Petra Malinin sijasta Vesa Kork-
kulan sekä varatarkastajaksi Abdirahim Husseinin sijasta Ville Jalovaa-
ran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantar-
kastajiksi Dani Niskasen ja Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Otso 
Kivekkään ja Abdirahim Husseinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 203
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginhallitus 17.9.2018 § 595 Kaupunginhallituksen kokousa-
jat vuonna 2019: Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2019 
varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kau-
pungintalolla maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvit-
taessa seuraavasti:

o kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 7.1.2019 ja 
viimeinen 24.6.2019 sillä poikkeuksella, että 18.2.2019 ja 
22.4.2019 ei pidetä kokousta

o syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 5.8.2019 ja 
viimeinen 16.12.2019 sillä poikkeuksella, että 2.9.2019 ja 
14.10.2019 ei pidetä kokousta

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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§ 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
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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

Kasvatus- ja -koulutus-päätösasiakirjat ja Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/kasvatus-ja-koulutuslautakunta/kasvatus-ja-koulutus-paatosasiakirjat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 205
Koulu- ja päiväkotikuvauksien hankinta

HEL 2018-006524 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että koulu- ja päiväkotikuvauk-
set hankitaan seuraavasti:

Express-Kuva Oy (kohderyhmät 1-2 ja 13-15)
Express-Bild AB (kohderyhmät 4-5 ja 16-18)
Focusoiva Oy (kohderyhmät 3, 10 ja 23-25)
Foto-Dax AB (kohderyhmät 8-9 ja 19-21)
Kuvaverkko Oy (kohderyhmät 6-7 ja 29-31)
Suomen Mallikuvat Oy (kohderyhmät  26-28 ja 36-37)
Suomen Koulukuvaus Oy (kohderyhmät 11-12 ja 33-35)
Västerås Fotokompani AB (kohderyhmät  22, 32 ja 38-39)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti sulkea pois tarjouskilpai-
lusta seuraavat tarjoajat, koska tarjoajien soveltuvuusvaatimukset eivät 
täyty:

Frendikuvat Oy
Foto-Expressen AS
N-Kuva Ky
Osuuskunta Lilith
Seppälän Koulukuvat Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä seuraavat tarjouk-
set, koska tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia:

Foto Airaksinen Oy
Markus Bergman Oy
Studio Koivulahti
Studio Kuvapaja Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä seuraavat tarjouk-
set poikkeuksellisen alhaisten hintojen takia:

Retouch Group Oy
Studio Salama

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.
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Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan tekemään päätökset optiokausien käyttöönotosta.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Han-
kintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdolli-
suus.

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo on noin 3,6 milj. euroa (alv 0%) sisäl-
täen mahdolliset optiokaudet.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankintapäällikkö Kari Salovaara.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

satu.paljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vertailutaulukko
2 Liite 2 Laatuvertailu
3 Liite 3 Perustelut
4 Liite 4 Kohderyhmien jako
5 Liite 5 Kohderyhmät

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu hankintayksikön tekemään tarjouspyyntöön HEL 
2018-006524 Koulu- ja päiväkotikuvausten hankinta. Kyseessä on kan-
sallisen kynnysarvon ylittävä palveluiden käyttöoikeussopimuksia kos-
keva hankinta, jonka kilpailutus tehtiin käyttäen avointa menettelyä. 
Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi -
palvelussa 23.8.2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala mahdollistaa palveluntuottajille toi-
minnan ja määrittelee kokonaispalvelun sisällön ja ehdot. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala ei maksa korvausta palveluntuottajille. Palve-
luntuottajat saavat korvauksensa koulu- ja päiväkotikuvauspalveluja 
käyttäviltä asiakkailtaan näiden tekemien tilausten mukaisesti.

Tarjouspyyntö oli jaettu 39 kohderyhmään siten, että tarjoaja sai jättää 
tarjouksen yhteen, useaan tai kaikkiin kohderyhmiin. Tarjoaja voitiin va-
lita enintään viiteen (5) kohderyhmään seuraavasti:

Peruskoulujen kohderyhmien 1-12 osalta tarjoaja saattoi tulla valituksi 
enintään kahteen (2) kohderyhmään. Varhaiskasvatuksen kohderyh-
mien 13-35 osalta tarjoaja saattoi tulla valituksi enintään kolmeen (3) 
kohderyhmään. Jos tarjoaja valittiin kahteen (2) peruskoulujen kohde-
ryhmistä ja kolmeen (3) varhaiskasvatuksen kohderyhmistä, tarjoaja ei 
voinut tulla valituksi kohderyhmiin 36-39 (ammatilliset koulut ja lukiot). 

Tarjoajan tuli antaa ensisijajärjestys tarjoamilleen kohderyhmille. Ensi-
sijajärjestystä käytettiin tilanteessa, jossa tarjoaja olisi tullut vertailun 
perusteella valituksi useampaan kohderyhmään ja sallittujen kohderyh-
mien enimmäismäärä tuli täyteen. Tarjoaja sai tällaisessa tilanteessa il-
moittamansa ensisijajärjestyksen mukaiset kohderyhmät siihen asti, et-
tä kohderyhmien enimmäismäärä tuli täyteen.

Kohderyhmiin kuuluvat koulut ja päiväkodit on kerrottu liitteessä 5 Koh-
deryhmät.

Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 20.09.2018 klo 11.00. 
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 24 kappaletta: Express-Bild 
AB, Express-Kuva Oy, Focusoiva Oy, Foto-Dax AB, Foto Airaksinen 
Oy, Foto-Expressen AS, Foto-Silmunen, Frendikuva Oy, Kuva-Ahti Oy, 
Kuvahaka Oy, Kuvamuisto Oy, Kuvaverkko Oy, L. Nyblin Oy, Markus 
Bergman Oy, N-Kuva Ky, Osuuskunta Lilith, RETOUCH GROUP OY, 
Seppälän Koulukuvat Oy, Studio Koivulahti, Studio Kuvapaja Oy, Stu-
dio Salama, Suomen Koulukuvaus Oy, Suomen Mallikuvat Oy ja Väs-
terås Fotokompani AB. Saapuneiden tarjousten jakautuminen kohde-
ryhmien välillä on kuvattu päätöksen liitteessä 1 Vertailutaulukko.
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Kaikki muut tarjoajat, paitsi Seppälän Koulukuvat Oy, Frendikuvat Oy, 
N-Kuva Ky, Foto-Expressen AS ja Osuuskunta Lilith, täyttivät tarjous-
pyynnössä määritellyt soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien tasapuolisen 
ja syrjimättömän kohtelun vuoksi tarjoajat, jotka eivät täyttäneet niille 
asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, esitetään suljettavaksi tarjouskilpai-
lusta. Perustelut sulkemisesta tarjouskilpailun ulkopuolelle on esitetty 
liitteessä 3 Perustelut.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä palve-
lulle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu han-
kittavalle palvelulle laadullisia vaatimuksia, jotka tarjottavien palvelui-
den on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole 
täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Tarjoajien tas-
apuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättä-
vä seuraavien tarjoajien tarjoukset tarjouspyynnön vastaisena: Studio 
Koivulahti, Foto Airaksinen Oy, Studio Kuvapaja Oy ja Markus Berg-
man Oy. Perustelut hylkäyksille on esitetty liitteessä 3 Perustelut.

Hankintayksikkö on arvioinut hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden 
esitetyt kuvapakettien tuotteiden hinnat ja toteaa, että hinnaltaan tai 
kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset tulee hylätä. Tar-
joajilta Retouch Group Oy ja Studio Salama on pyydetty selvitykset 
poikkeuksellisen alhaisista hinnoista. Saadut selvitykset eivät vakuutta-
neet hankintayksikköä siitä, että tarjoajat pystyisivät tuottamaan tar-
jouspyynnön mukaisen palvelun ja selviämään viranomaisvelvoitteista 
tarjoamillaan hinnoilla. Retouch Group Oy:n tarjoaman kuvapaketin ko-
konaishinta (0,68 euroa) oli yli kolme kertaa, ja Studio Salaman (0,30 
euroa) yli seitsemän kertaa edullisempi verrattuna edullisimpaan hy-
väksyttyyn kuvapaketin kokonaishintaan. Tarjoajien Retouch Group Oy 
ja Studio Salama tarjoukset esitetään hylättäväksi.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-
laatusuhde. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteina oli-
vat hinta (30 pistettä) ja laatu (70 pistettä). Kohderyhmän maksimipis-
teet oli yhteensä 100.

Vertailu tehtiin kohderyhmittäin. Kohderyhmiin 1-39 valitaan yksi (1) 
palveluntuottaja, eli palveluntuottajiksi voi tulla enintään 39 yritystä.

Tarjouspyynnössä on kerrottu seuraavat vertailuperusteet:

1. Kuvapaketin arvonlisäveroton kokonaishinta, maksimipisteet 30 pis-
tettä.

Hinnaltaan edullisin tarjous saa mainittujen maksimipisteiden verran 
vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että 
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edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen 
tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan maksimipisteillä (X/Y*30).

2. Laatu, maksimipisteet 70 pistettä. Laatua vertaillaan seuraavien teki-
jöiden perusteella:

2.1 Kuvien innovatiivisuus, maksimipisteet 60 pistettä.

Muotokuva, maksimipisteet 30 pistettä.
Ryhmäkuva, maksimipisteet 30 pistettä.

Innovatiivisuudella tarkoitetaan tässä muoto- ja ryhmäkuvien erilaisia 
toteutuksia. Pisteitä saa sommittelusta, lisärekvisiitasta, kuvauspaikas-
ta, green screenin käytöstä ja kuvan yllätyksellisyydestä. Yllätykselli-
syydellä tarkoitetaan tässä jotain sellaista asiaa kuvassa, mitä hankin-
tayksikkö ei osaa ennalta kuvitella.

Tarjoajan tuli toimittaa hankintayksikölle muotokuva ja ryhmäkuva laa-
tuvertailua varten.

Laatuarvioinnin suoritti hankintayksikön kokoama arviointiraati, johon 
osallistui hankinta-asiantuntija, johtava hankinta-asiantuntija, graafikko 
ja Katajanokan ala-asteen 6. luokka. 

Vertailuasteikko oli 0-6 pistettä:
0 pistettä = tyydyttävä
3 pistettä = hyvä
6 pistettä = erinomainen

2.2 Asiakkaalla on mahdollisuus tilata haluamansa kuvat erilaisilla filtte-
reillä käsiteltyinä, maksimipisteet 10 pistettä.

Laatupisteet kohdista 2.1 ja 2.2 laskettiin yhteen.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja tarjousten vertailu on 
kerrottu liitteessä 1 Vertailutaulukko. Kohderyhmien jakaminen valittu-
jen tarjoajien kesken on kuvattu liitteessä 4 Kohderyhmien jako.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Han-
kintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdolli-
suus. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta sa-
moilla ehdoilla. Optiokausien käytöstä päättää tilaaja kohderyhmä koh-
taisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun 
muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan, 
koulun/päiväkodin/leikkipuiston ja palveluntuottajan välillä ja muut ar-
vioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

Lisähankintamahdollisuudet:
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Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen yksityiset sopimus-
koulut ja päiväkodit voivat halutessaan liittyä tähän käyttöoikeussopi-
mukseen sen voimassaolon aikana.

Mikäli käyttöoikeussopimus joudutaan irtisanomaan/purkamaan sopi-
muskauden aikana, valitaan uusi palveluntuottaja kyseiseen kohderyh-
mään muista sopimuskumppaneista. Valintaperusteena käytetään tä-
män kilpailutuksen vertailutaulukkoa siten, että kyseiseen kohderyh-
mään tarjonneet muut sopimuskumppanit voivat ilmaista mielenkiinton-
sa laajentaa sopimustaan kyseiseen kohderyhmään. Mielenkiintonsa il-
maisseiden palveluntuottajien väliltä valitaan tämän kilpailutuksen ver-
tailussa seuraavaksi tullut kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoi-
tuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kulut-
tua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankinta-
päätös on saanut lainvoiman. Hankintapäätös on ehdollinen niiden tar-
joajien kohdalla, joiden tilaajavastuulain edellyttämät todistukset tarkis-
tetaan päätöksenteon jälkeen. Hankintapäätös voidaan toimeenpanna 
ja sopimus tehdä näiden tarjoajien kanssa vasta sen jälkeen, kun han-
kintayksikkö on todennut tarjoajien tilaajavastuulain velvollisuuksien to-
teutumisen.

Ne toimipisteet, joilla on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus, liittyvät 
tämän päätöksen mukaisesti tehtäviin sopimuksiin nykyisen sopimus-
kauden päätyttyä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

satu.paljakka(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vertailutaulukko
2 Liite 2 Laatuvertailu
3 Liite 3 Perustelut
4 Liite 4 Kohderyhmien jako
5 Liite 5 Kohderyhmät

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Tarjouksen jättäneet Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 206
Kori 2, ruoka-, siivous-ja käyttäjäpalveluiden hankinta ajalle 1.1.2019 
- 31.7.2022

HEL 2018-005308 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että korin 2 ruoka-, siivous- ja 
käyttäjäpalvelut hankitaan ajalla 1.1.2019 - 31.7.2022 seuraavasti:

Ruokapalvelut:
Fazer Food Services Oy (Ryhmät 1, 5, 20, 21 ja 22)
Palmia Oy (Ryhmät 12 ja 14)
Sodexo Oy (Ryhmä 13)

Siivouspalvelut:
Coor Service Management Oy (Ryhmä 1)
Siskon Siivous Oy (Ryhmä 24)
SOL Palvelut Oy (Ryhmät 3, 8, 11 ja 13)
Palmia Oy (Ryhmät 4, 6, 7, 9 ja 10)
RTK Palvelu Oy (Ryhmät 2, 5, 12 ja 23)

Käyttäjäpalvelut:
Palmia Oy (Ryhmä 13)
SOL Palvelut Oy (Ryhmät 1 - 12)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä SMC Palvelut 
Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja päättä-
mään option käyttöönotosta.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 30,6 milj. euroa, alv. 0% sisältäen optio-
vuodet.

Sopimusaika on 3,5 vuotta ja hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden 
optio.

Sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella, kuiten-
kin aikaisintaan 14 pv päätöksen tiedoksi saannista.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ruokapalvelupäällikkö Airi Rintamäki.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi
Erja Hammarén, puhtauspalveluasiantuntija, puhelin: 310 20464

erja.hammeren(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluvastaava, puhelin: 301 86491

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_ruoka-,siivous- ja käyttäjäpalvelut 2018
2 Ruokapalvelut laatuvertailu
3 Palvelun laatuvertailu_siivouspalvelut_31082018
4 Palvelun laatuvertailu_käyttäjäpalvelut_31082018
5 Liite 5 Kohdekuvaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 (322 §) hyväksyä Pal-
mia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu- kiinteistö-, siivous- sekä turvapal-
velutoimintoja välittömästi jatkavan palveluyhtiön perustamisen. Val-
tuusto hyväksyi samalla Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiin-
teistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen perustettavalle 
palveluyhtiölle 31.12.2014 mennessä päätöksen perusteluissa kuvatun 
siirtymäaikajärjestelyn periaatteiden mukaisesti siten, että kaupunki al-
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kaa siirtymäkauden aikana hallitusti ja vaiheittain kilpailuttaa tarvitse-
mansa palveluyhtiöön siirrettävät palvelut.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintayksikkö kilpailutti tar-
jouspyynnöllä HEL 2018 - 005308 / 12.6.2018 tukipalvelujen, korin 2, 
ruoka-, siivous-, käyttäjäpalvelut ajalle 1.1.2019 - 31.7.2022. Kyseessä 
on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta ja kilpailutus tehtiin käyttäen avoin-
ta menettelyä. Hankinnasta ilmoitettiin Hilmassa ja Cloudian tarjouspal-
velussa 25.5.2018 ja korjausilmoituksella 12.6.2018 lisättiin puuttuva 
palvelukuvausliite ja jatkettiin tarjousaikaa.

Kilpailutettavia toimipisteitä oli yhteensä 49 osoitteessa, joista muodos-
tettiin 19 kilpailutettavaa ryhmää eli hankinnan kohdetta. Ryhmät muo-
dostettiin maantieteellisesti lähekkäin olevista toimipisteistä siten, että 
ryhmässä oli saman asiakastyhmän kouluja. Yhdessä ryhmässä toimi-
pisteitä oli 1-9, joka mahdollistaa myös pienten toimijoiden osallistumi-
sen tarjouskilpailuun kaupungin strategian mukaisesti.

Kilpailutettavat toimipisteet sijaitsevat pääosin Koillis-Helsingissä ja 
muutamia toimipisteitä Käpylän ja Alppilan alueella (Liite 5, kohdeku-
vaukset).  

Palvelut jaettiin ruokapalvelujen osalta 8 ryhmään, siivouksen osalta 15 
ryhmään ja käyttäjäpalveluissa 13 ryhmään. Tarjouksen sai antaa yh-
destä, useammasta tai kaikista ryhmistä kuitenkin siten, että kaikki ryh-
män toimipisteet tuli tarjota. Tarjottava ryhmä sisälsi pelkästään ruoka-
palveluja, siivouspalveluja tai käyttäjäpalveluja.

Korin 2 toimipisteet sisälsivät peruskouluja, 3 lukioita, 2 Stadin ammat-
ti- ja aikuisopiston toimipistettä, varhaiskasvatuksen toimipisteitä, työ-
väenopiston sekä kulttuuri-ja vapaa-ajan toimialan tiloja. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala kilpailuttaa siivouksen niissä kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan tiloissa (kirjasto- ja nuorisotilat), jotka toimivat koulujen ti-
loissa (Liite 5, kohdekuvaukset).

Kilpailutettavat kohteet esiteltiin palveluntarjoajille ajalla 4.6. - 
15.6.2018. Tarjouksen jättämisen edellytys oli kohteisiin tutustuminen. 
Esittelytilaisuudessa palveluntarjoajille esiteltiin kohteiden tilat ja mate-
riaalit.

Määräaikaan 2.7.2018 klo 9.00 tarjouksen jätti 12 palveluntarjoajaa 
seuraavasti:

Ruokapalvelut:
Fazer Food Services
Palmia Oy
Sodexo Oy
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Siivouspalvelut:
Coor Service Management Oy
Inhouse Partners Oy
ISS Palvelut Oy
Lassila Tikanoja Oyj
Palmia Oy
RTK Palvelu Oy
Siskon Siivous Oy
SMC Palvelut Oy
SOL Palvelut Oy

Käyttäjäpalvelut:
ISS Palvelut Oy
Lassila Tikanoja Oyj
Palmia Oy
RTK Palvelu Oy
Securitas Oy
SMC Palvelut Oy
SOL Palvelut Oy

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

SMC Palvelut Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi, koska tarjouksessa 
pyydetyt hinta- ja resurssiliitteet eivät avautuneet kilpailutusjärjestel-
mässä, koska ne oli tallennettu väärässä muodossa. Edellä mainitut liit-
teet olivat vähimmäisvaatimuksina, joten tarjous on siten tarjouspyyn-
nön vastainen.

Tarjousvertailuun valittiin ruokapalvelujen osalta Fazer Food Services 
ja Sodexo Oy.

Siivouspalvelujen osalta Coor Service Management Oy, Inhouse Part-
ners Oy, ISS Palvelut Oy, Lassila Tikanoja Oyj, Palmia Oy, RTK Palve-
lu Oy, Siskon Siivous Oy, SOL Palvelut Oy ja

käyttäjäpalveluiden osalta  ISS Palvelut Oy, Lassila Tikanoja Oyj, Pal-
mia Oy, RTK Palvelu Oy, Securitas Oy ja SOL Palvelut Oy.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja vertailuperustee-
na oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde seuraa-
vasti:

Hinta - 70 %

Ruokapalvelut:

Laatu - 30 %
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1.Miten ruokalistan aterioiden ja tuotevalikoimien vaihtelevuus/moni-
puolisuus ja soveltuvuus toteutuu kohteen ruokapalveluja käyttäville 
asiakasryhmille (enintään 20 pistettä). Tilaaja kiinnittää huomiota mm. 
ruokalistojen ja ateriavaihtoehtojen suunnittelun laatuun, valikoiminen 
monipuolisuuteen/vaihtelevuuteen, asiakastarpeiden huomioimiseen ja 
palvelukuvauksen vähimmäislaatutason toteutumiseen käytännössä. 
Vertailussa arvioidaan toimintasuunnitelman selvitykset 20a, 20a1, 
20a2 (asiakasryhmittäin). 

2. Miten palveluntuottaja varmistaa palvelutuotannon käynnistämisvai-
heessa ja sopimuskauden aikana päivittäisten ruokapalvelujen toteutu-
misen palvelukuvauksen/liitteiden ja sopimuksen mukaisesti (enintään 
10 pistettä). Tilaaja kiinnittää huomiota mm. ruoan laatuun/riittävyyteen, 
laatupoikkeamien korjaamismenettelyihin, sijaisjärjestelyjen aikaisten 
ruokapalvelujen laadunvarmistamiseen/resursointiin, asiakaspalvelun 
ja asiakassuhteiden hallintaan ja kehittämiseen ja viestintään/tiedotta-
miseen. 

Siivous- ja käyttäjäpalvelut:

Laatu - 30 %

1.Miten palveluntuottaja varmistaa palvelutuotannon käynnistämisvai-
heessa ja sopimuskauden aikana päivittäisten siivous-/käyttäjäpalvelu-
jen toteutumisen palvelukuvauksen/liitteiden ja sopimuksen mukaisesti. 
Tilaaja kiinnittää huomiota mm. siivouksen laatuun, laatupoikkeamien 
korjaamismenettelyihin, sijaisjärjestelyjen aikaisten siivouspalvelujen 
laadunvarmistamiseen / resursointiin, asiakaspalvelun ja asiakassuhtei-
den hallintaan ja kehittämiseen ja viestintään/tiedottamiseen, 20 pistet-
tä).

2.Laadunvarmistus-, ohjaus- ja valvontamenettelyt käytännössä sisäl-
täen toimenpide-ehdotuksen siitä, miten toimittaja menettelee, jos an-
netuilla palautteilla ei ole vaikutusta palvelujen laadun toteutumiseen 
palvelukuvauksen ja sopimuksen mukaisesti, 10 pistettä). 

Hankinnan kokonaisarvo on n. 30,6 milj. euroa, alv. 0 %. Kokonaishin-
nassa on huomioitu enintään kahden (2) prosentin mahdollinen hinnan-
korotus option käyttöönottovaiheessa.

Hankinta sisältää työllistämisvelvoitteen, jossa palveluntuottaja sitoutuu 
työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän vähin-
tään kahdeksan (8) kuukauden kokopäiväiseen työsuhteeseen tai vaih-
toehtoisesti ammatilliseen tutkintoon johtavaan oppisopimukseen, kun 
sopimuksen peruspalveluiden arvo / vuosi ylittää 300 000 euroa. Työl-
listettävä henkilö voi olla osatyökykyinen tai vammainen tai oppisopi-
mustyöllistettävä. Työllistämisvelvoite on kumulatiivinen niiden palvelu-
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jen osalta, joita palveluntarjoaja tuottaa saman kilpailutuksen perusteel-
la. 

Sopimuskausi on 3,5 vuotta ja se alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.7.2022 
ja se sisältää kahden (2) vuoden option. Tilaaja päättää suorahankintaa 
käyttäen palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaaville 
ehdoilla, sen mukaisina, kun ne ovat voimassa sopimuskauden päät-
tyessä. Päätös option käyttämisestä tehdään kolme (3) kuukautta en-
nen sopimuskauden päättymistä.

Sopimusluonnoksen mukaan palvelun hinta on voimassa kiinteänä so-
pimuskauden 1.1.2019 -31.7.2022. Optiokauden mahdolliset hinnanko-
rotukset ovat saman suuruisia kaikille palveluntuottajille.

Sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitukselle kuiten-
kin aikaisintaan 14 pv kuluttua päätöksen tiedoksi saannista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi
Erja Hammarén, puhtauspalveluasiantuntija, puhelin: 310 20464

erja.hammeren(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluvastaava, puhelin: 301 86491

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_ruoka-,siivous- ja käyttäjäpalvelut 2018
2 Ruokapalvelut laatuvertailu
3 Palvelun laatuvertailu_siivouspalvelut_31082018
4 Palvelun laatuvertailu_käyttäjäpalvelut_31082018
5 Liite 5 Kohdekuvaukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 25 (85)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
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

+358 9 86390 FI02012566

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 26 (85)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
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

+358 9 86390 FI02012566

§ 207
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla vi-
ranhaltijoille

HEL 2018-009426 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhalti-
joille seuraavasti:

1. Seuraavat viranhaltijat päättävät toimialan irtaimen omaisuuden luo-
vuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden ar-
vo on enintään

toimialajohtaja 50 000 euroa
palvelukokonaisuuden johtaja 10 000 euroa
hallintojohtaja 10 000 euroa.

2. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää oman palvelukokonaisuuten-
sa osalta

- huonetilojen vuokralle ottamisesta kaupunkiympäristön toimialan kaut-
ta
- tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huonetilojen vuokralle ottami-
sesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 100 000 
euroa.

3. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaista 
ratkaisuvaltaa asiakirjan antamisessa käyttää palvelukokonaisuuden 
johtaja oman palvelukokonaisuutensa osalta ja hallintojohtaja hallintoja 
tukipalveluiden osalta.

Mikäli asia koskee useampaa kuin yhtä yllä mainituista, käyttää ratkai-
suvaltaa toimialajohtaja.

4. Asiakasmaksupäällikkö päättää perusopetuslain mukaisen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämi-
sestä kulloinkin voimassa olevien maksuvapautusperusteiden mukai-
sesti.

5. Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston rehtori ja ruot-
sinkielisen työväenopiston rehtori päättävät kurssimaksun alentamises-
ta tai perimättä jättämisestä oman opistonsa osalta kulloinkin voimassa 
olevien maksuvapautusperusteiden mukaisesti.
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6. Yksityisen lasten varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisina toimia-
lalla toimivat

-suomen- ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen 
osalta kaupunkitasoisesti varhaiskasvatusalueen 4 aluepäällikkö
-ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen osalta kaupunkitasoises-
ti päivähoitoalueen päällikkö/chef för småbarnspedagogiken.

7. Hallintopäällikkö päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoi-
toa koskevan edun myöntämisestä, kun edun määrä on enintään 5 000 
euroa.

8. Varhaiskasvatusjohtaja ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden joh-
taja päättävät kumpikin oman palvelukokonaisuutensa osalta korvauk-
sista, jotka peritään ulkokuntalaisen kotikunnalta ulkokuntalaisen käyt-
täessä Helsingin kaupungin varhaiskasvatuspalveluja.

Korvaukset päätetään kirjanpitotietojen pohjalta laskettujen todellisten 
kustannusten mukaisesti.

9. Palvelukokonaisuuden johtaja päättää viranhaltijat, jotka palveluko-
konaisuuden osalta edustavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa 
alaikäisten henkilöiden rikosasioiden sovitteluissa, sopivat sovitteluso-
pimuksen ehdoista sekä vahingonkorvauksesta ja työkorvauksesta 5 
000 euroon saakka.

10. Ammatillisen koulutuksen päällikkö, joka toimii Stadin ammattiopis-
ton ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina, päättää opiskelijan kor-
keintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta. 

Tämä päätös kumoaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
14.8.2018 (§ 145).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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1. Irtaimen omaisuuden luovuttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty toimialalautakunta päättää 
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kau-
punginhallituksen vahvistamissa rajoissa toimialan irtaimen omaisuu-
den luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661) vahvistaa kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 2 koh-
dassa määritellyn yleistoimivallan siten, että toimialalautakunta tai sen 
määräämä päättää toimialan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lu-
kuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 
50 000 euroa.

Irtaimena omaisuutena luovutetaan muun muassa käytöstä poistettua 
kalustoa ja muita vastaavia hyödykkeitä.

2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 7 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää kaupun-
ginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamises-
ta.

Kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 (§ 661), että toimialalautakunta tai 
sen määräämä päättää tuntiperusteisesta tai kausiluonteisesta huoneti-
lojen vuokralle ottamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo 
on enintään 100 000 euroa.

Toimialan varsinainen huonetilojen vuokralle ottaminen tapahtuu keski-
tetysti kaupunkiympäristön toimialan kautta, jolloin esityksessä palvelu-
kokonaisuuden johtaja päättää vuokralle ottamisesta sisäisessä vuok-
rauksessa oman palvelukokonaisuutensa osalta.

Lisäksi palvelukokonaisuuden johtajalle esitetään siirrettäväksi toimival-
taa tuntiperusteisessa tai kausiluonteisessa vuokrauksessa oman pal-
velukokonaisuutensa osalta. Vuokraustarvetta voi esiintyä muun muas-
sa perusopetuksessa tilapäisen lisätilan tarpeena.

3. Asiakirjan antamisesta päättäminen

Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimielin voi siirtää viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan 
antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
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Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa 
asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut 
taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muu-
ten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laati-
mana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman 
toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asia-
kirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen 
lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

4. Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmak-
susta vapauttaminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

On tarkoituksenmukaista, että kaikki aamu- ja iltapäivätoiminnan asia-
kasmaksuvapautuksiin liittyvä hakemuksien käsittely keskitetään asia-
kasmaksupäällikölle, joka vastaa myös lakisääteisten varhaiskasvatus-
maksujen asiakasmaksuvapautuksista.

5. Suomen- ja ruotsinkielisen työväenopiston kurssimaksun alentami-
nen tai perimättä jättäminen

Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimival-
lasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

Kurssimaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättäminen on 
tarkoituksenmukaisinta olla työväenopiston rehtorina toimivalla henki-
löllä.

6. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

Yksityisellä lasten varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lasten varhaiskas-
vatusta, jonka yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön 
perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimin-
taa harjoittamalla.
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Yksityiseen lasten varhaiskasvatukseen sovelletaan varhaiskasvatus-
lain lisäksi yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia sellaisena kuin 
se on 1.1.2013.

Yksityisen lasten varhaiskasvatuksen osalta yksityisistä sosiaalipalve-
luista annetun lain 3 §:n 1 momentissa määriteltyjä valvontaviranomai-
sia ovat varhaiskasvatuslain mukaan kunnalle varhaiskasvatuslaissa 
säädetyistä tehtävistä huolehtiva kunnan määräämä monijäseninen toi-
mielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Helsingin kaupungissa valvontaviranomainen on kasvatus- ja koulutus-
lautakunta tai sen määräämä viranhaltija.

7. Oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myön-
täminen

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhal-
tija päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan 
edun myöntämisestä.

Hallintopäällikkö päättää vahingonkorvauksesta (Taj 21.5.2017 § 23) 
enintään 5 000 euroon asti Stadin ammattiopistoa ja aikuisopistoa lu-
kuun ottamatta, joten on tarkoituksenmukaista, että hän päättää myös 
oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntä-
misestä koko toimialan osalta.

8. Hallintosäännön 10 luvun 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimi-
vallasta ole muutoin määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää, hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.

Toimiala antaa ulkokuntalaisille mm. päiväkotihoidon, perhepäivähoi-
don ja vammaisten koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan palveluja. 
Esiopetuksesta ei peritä korvausta, mutta sen lisäksi annettavasta var-
haiskasvatuksesta peritään korvaus.

9. Hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauk-
sista sekä vapautuksesta toimialallekohdistettavan maksun, korvauk-
sen ja muun saatavan suorittamisesta.
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Kaupunginlakimies antoi 13.9.2017 (§ 125) alaikäisten rikosasioiden 
sovittelua koskevan toimintaohjeen (oheismateriaali).

Sovittelulla on havaittu olevan useita myönteisiä vaikutuksia, joten sen 
käyttäminen mahdollisuuksien mukaan on perusteltua. Sovittelu vähen-
tää uusintarikollisuutta ja syrjäytymistä. Lisäksi se edistää kansalaisten 
osallisuutta ja parantaa yhteiskuntarauhaa. Erityisesti nuorille rikoksen-
tekijöille sovittelu on hyvä ja toimiva keino ennaltaehkäistä mahdollisia 
tulevia rikoksia. Toimivallan siirtäminen turvaa sovittelun joustavan to-
teutumisen alaikäisten rikosasioiden sovittelun osalta.

10. Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston opiskelijan määräai-
kainen erottaminen

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ellei toi-
mivallasta ole muuten säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päättää muista koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävistä se-
kä hyväksyy perusteet, joiden mukaan muu viranomainen päättää mai-
nituista asioista.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 luvun 93 §:n 1 momentin 
mukaan määräaikaisesta erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän 
asettama monijäseninen toimielin. Samassa kohdassa säädetään lisäk-
si, että korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta 
voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.

Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta päättää täällä hetkellä am-
matillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimintakunta. Korkeintaan kol-
men kuukauden määräaikaisesta erottamisesta päättäminen on tarkoi-
tuksenmukaista siirtää ammatillisen koulutuksen päällikölle, joka toimii 
Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston johtavana rehtorina. 

Esittelijä toteaa, että nyt kumottava kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
päätös 14.8.2018 (§ 145) muuttuu siten, että delegointipäätökseen lisä-
tään kohta 10. päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 208
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2019

HEL 2018-003373 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2019 
tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:

 22.1.2019
 12.2.2019
 5.3.2019
 26.3.2019
 16.4.2019
 7.5.2019
 28.5.2019
 18.6.2019

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan ko-
kouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salas-
sapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 33 (85)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/7
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

+358 9 86390 FI02012566

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja 
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoi-
tettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3).

Lautakunnan kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen 
kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
nan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 209
Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouspaikkaan 
20.11.2018

HEL 2018-002516 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 6.3.2018 § 38 teke-
määnsä päätöstä siten, että lautakunnan 20.11.2018 kokous pidetään 
Stadin ammattiopiston tiloissa osoitteessa Prinsessantie 2, 00820 Hel-
sinki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään 20.11.2018 uudistu-
neissa Stadin ammattiopiston tiloissa ja samalla tutustutaan oppilaitok-
sen ja opiskelijaravintolan toimintaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 06.03.2018 § 38
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§ 210
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteesta saamelaisten kansallis-
päivän huomioimisesta kouluissa ja päiväkodeissa

HEL 2018-005563 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että saame-
laisten kulttuuria ja asemaa alkuperäiskansana tuodaan päiväkodeissa 
ja kouluissa esiin. Saamelaisten kansallispäivän vietto 6.2. on yksi tapa 
noudattaa opetussuunnitelman perusteita ja tuoda esiin saamelaiskult-
tuurin merkitys Suomessa.  

Helsingissä koulut ja päiväkodit määrittelevät itse vuosittain juhlat ja 
teemat joihin painottavat toimintansa. Liputuspäivät huomioidaan luon-
tevana osana opetusta, myös Saamelaisten kansallispäivä. 

Olisi tärkeää, ettei saamelaiskulttuuriin tutustuminen rajoittuisi yhteen 
juhlapäivään, vaan koulut ja päiväkodit voisivat yhdessä lasten kanssa 
paneutua teemaan ikäkaudelle ja opetusryhmälle sopivana ajankohta-
na. 

Helsingissä toimii suomi-saame kaksikielinen esi- ja perusopetuksen 
yhdysluokka, jonka toiminta sisältää kielenopetuksen lisäksi monipuo-
lista saamelaiskulttuuriin perehtymistä. 

Yksiköitä kannustetaan tutustumaan saamelaiskulttuuriin monialaisesti 
perinteisen kulttuurin, nykykulttuurin, historian, yhteiskuntatieteiden ja 
kielen näkökulmasta. Materiaalia ja tietoutta on hyvin saatavilla. Panos-
tetaan siihen, että saamelaisten kansallispäivänä ja muussa yhteydes-
sä esille tuotu saamelaistietous on ajantasaista.

Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää huomioi-
daan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruotsinkielistä 
kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla tavalla sa-
moin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. Ruotsalai-
suuden päivä 6.11. voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta tässäkään 
tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäivään.

Käsittely
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Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kan-
sallispäivää huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan sii-
tä, että ruotsinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen histori-
aa samalla tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä 
eri asteilla. Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet 
tälle, mutta tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen 
juhlapäivään.

Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Samalla kun päätetään, että saamelaisten kansallispäivää 
huomioidaan kouluissa ja päiväkodeissa, muistutetaan siitä, että ruot-
sinkielistä kulttuuria, maamme kaksikielisyyttä ja sen historiaa samalla 
tavalla samoin perusteluin on syytä tuoda esiin ja käsitellä eri asteilla. 
Ruotsalaisuuden päivä 6.11 voi antaa luonnolliset puitteet tälle, mutta 
tässäkään tapauksessa ei kannata rajata toimintaa yhteen juhlapäi-
vään.

Jaa-äänet: 1
Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen

Tyhjä: 7
Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Petra Malin, Abdirahim Mohamed

Poissa: 2
Fatim Diarra, Mirita Saxberg

Suoritetussa äänestyksessä Martina Harms-Aallon vastaehdotus voitti 
esittelijän ehdotuksen äänin 3– 1. Tyhjää äänesti 7. Poissa 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 Heinäluoma Eveliinan aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä, että saame-
laisten kulttuuria ja asemaa alkuperäiskansana tuodaan päiväkodeissa 
ja kouluissa esiin. Saamelaisten kansallispäivän vietto 6.2. on yksi tapa 
noudattaa opetussuunnitelman perusteita ja tuoda esiin saamelaiskult-
tuurin merkitys Suomessa.  

Helsingissä koulut ja päiväkodit määrittelevät itse vuosittain juhlat ja 
teemat joihin painottavat toimintansa. Liputuspäivät huomioidaan luon-
tevana osana opetusta, myös Saamelaisten kansallispäivä. 

Olisi tärkeää, ettei saamelaiskulttuuriin tutustuminen rajoittuisi yhteen 
juhlapäivään, vaan koulut ja päiväkodit voisivat yhdessä lasten kanssa 
paneutua teemaan ikäkaudelle ja opetusryhmälle sopivana ajankohta-
na. 

Helsingissä toimii suomi-saame kaksikielinen esi- ja perusopetuksen 
yhdysluokka, jonka toiminta sisältää kielenopetuksen lisäksi monipuo-
lista saamelaiskulttuuriin perehtymistä. 

Yksiköitä kannustetaan tutustumaan saamelaiskulttuuriin monialaisesti 
perinteisen kulttuurin, nykykulttuurin, historian, yhteiskuntatieteiden ja 
kielen näkökulmasta. Materiaalia ja tietoutta on hyvin saatavilla. Panos-
tetaan siihen, että saamelaisten kansallispäivänä ja muussa yhteydes-
sä esille tuotu saamelaistietous on ajantasaista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloitteesta saamelaisten kan-
sallispäivän huomioimisesta kouluissa ja päiväkodeissa 20.10. men-
nessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet
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1 Heinäluoma Eveliinan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 211
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kotimaisten mar-
jojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa

HEL 2018-006842 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa opetuksen ja varhaiskas-
vatuksen järjestämisestä. Palveluntuottaja vastaa ruokapalvelujen tuot-
tamisesta.

Ruokapalvelusopimusten liitteenä olevissa palvelukuvauksissa on mää-
ritelty muun muassa ruokalistojen ja aterioiden suunnittelun periaatteet, 
laatu ja sisältö. Toimiala vastaa niiden määrittelystä ja niiden taso ylit-
tää suositukset.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokalista- ja ateriasuunnittelua ohjaa-
vat myös voimassa olevat asiakasryhmäkohtaiset ravitsemussuosituk-
set, kuten Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuosi-
tus (VRN 2018), Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus 
(VRN 2017) ja Suomalaiset ravitsemussuositukset (VRN 2014).

Palvelukuvauksissa todetaan, että suositellaan käytettävän Suomessa 
viljeltyjä tai kasvatettuja raaka-aineita ja niistä valmistettuja tuotteita eli 
lähiruokaa. Tämä suositus koskee myös juureksia, vihanneksia, hedel-
miä ja marjoja. 

Ruokalistojen ja aterioiden suunnittelu tehdään yhteistyössä palvelun-
tuottajien kanssa. Palveluntuottajat vastaavat sopimuksellisten ruoka-
palvelujen tuottamisesta, elintarvikkeiden hankinnasta, ruoan valmis-
tuksesta sekä tarjoilusta. 

Eri asiakasryhmien aterioilla tarjotaan päivittäin vaihtelevasti ja moni-
puolisesti tuoreita juureksia, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, ja ne 
ovat ruokailijoiden vapaasti otettavissa. Juurekset, vihannekset ja he-
delmät tarjotaan pääsääntöisesti komponentteina ja paloina. Varhais-
kasvatuksessa marjoja tarjotaan eri aterioilla muun muassa kokonaisi-
na, soseutettuna, tuoremarjapuuroissa ja -kiisseleissä. Kouluissa he-
delmiä, marjoja juureksia ja vihanneksia on tarjolla lounaan lisäksi kou-
lulaisten iltapäiväkerhojen välipalalla ja maksullisella välipalalla. 
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Ruokalistojen ja aterioiden suunnittelu tehdään yhteistyössä palvelun-
tuottajien kanssa. Palveluntuottajat vastaavat sopimuksellisten ruoka-
palvelujen tuottamisesta, elintarvikkeiden hankinnasta, ruoan valmis-
tuksesta sekä tarjoilusta. 

Aterioilla tarjottavien juuresten, hedelmien ja marjojen valinnassa ote-
taan huomioon sesonginmukaisuus, saatavuus ja hinta siten, että nii-
den monipuolisuus ja vaihtelevuus toteutuvat päivittäin palvelukuvaus-
ten mukaisesti. Kaikkien raaka-aineiden on oltava myös jäljitettäviä ja 
turvallisia.

Ruokakasvatukseen kuuluu, että aikuiset ohjaavat ja rohkaisevat ruo-
kailussa lapsia ja nuoria ottamaan päivittäin kaikkia tarjolla olevia ate-
rianosia riittävästi ja lautasmallin mukaisesti. Kouluissa ja oppilaitoksis-
sa salaattipöydän monipuolinen valikoima on tarjoilulinjastossa ennen 
muita aterianosia. 

Toimialan ruokapalveluissa tarjotaan nykyisin päivittäin monipuolisesti, 
vaihtelevasti ja riittävästi aloitteessa mainittuja tuoreena syötäviä raa-
ka-aineita ja ruokatuotteita. Niiden määrälliselle lisäämiselle toimialan 
eri asiakasryhmien ruokapalveluissa ei ole ravitsemuksellista tarvetta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Helsingin kaupunki selvittää turvallisten ja jäljitettävien suomalaisten 
juuresten, vihannesten, hedelmien ja marjojen hankinta- ja lahjoituspo-
lun mahdollisuutta osana toimialan palvelukuvausten mukaisia ruoka-
palveluja ja niiden hankinnan sekä tarjoamisen kustannusvaikutusta 
toimialan tulosbudjetin määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa valtuutettu Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kotimaisten 
marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa 31.10.2018 
mennessä. Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuu-
den kehittää turvallisen lahjoitus- ja ostopolun kotimaisille kasviksille ja 
marjoille ja että samalla tutkitaan jokapäiväisen tuorepalan tarjoamisen 
kustannusvaikutus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 212
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponnesta selvittää mahdolli-
suutta pyytää nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausuntoja 
päätöksenteon pohjaksi

HEL 2017-013314 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsingin nuorisoneuvoston toiminta on osa Helsingin nuorten vaikutta-
misjärjestelmä Ruudin toimintaa. Helsingin nuorisoneuvoston mielipi-
dettä lausuntojen pyytämiseen ja niiden valmisteluun on kysytty elo-
kuussa 2018. Nuorisoneuvosto toivoo, että lausuntojen pyytämisestä 
nuorisoneuvostolta tulisi toimialoilla jatkossa normaali käytäntö.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä, että Helsingin nuoriso-
neuvostolta pyydetään nykyistä useammin lausuntoja kaupungin pää-
töksenteon tueksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että nuoriso-
neuvosto on yksi helsinkiläisten nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen 
foorumi. Nuorisoneuvoston kuuleminen ja lausuntojen antaminen täy-
dentää laajaa ja monipuolista osallisuustyötä, mitä tehdään kouluissa ja 
oppilaitoksissa sekä nuorisotoimen palveluissa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että nuori-
soneuvosto koostuu 13–17-vuotiaista nuorista, joiden pääasiallinen 
tehtävä on koulunkäynti ja opiskelu. Tästä syystä nuorisoneuvostolle 
on myös tarvittaessa annettava mahdollisuus rajata antamiensa lau-
suntojen määrää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilona Taimela, Opetuskonsultti

ilona.tikka(a)hel.fi
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 12.10.2018 mennessä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Leo St-
raniuksen toivomusponnesta, jossa pyydetään selvittämään mahdolli-
suutta pyytää Helsingin nuorisoneuvostolta nykyistä useammin lausun-
toja kaupungin päätöksenteon pohjaksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilona Taimela, Opetuskonsultti, puhelin

ilona.tikka(a)hel.fi
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 213
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

HEL 2018-008859 T 06 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon sosiaali- ja 
terveysministeriön pyytämän tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämis-
työryhmän mietinnöstä oman toimialansa näkökulmasta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että mietinnön toimenpiteet tu-
pakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi ovat tarpeellisia ja tarkoituk-
senmukaisia tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi. Tupakoimatto-
muus on tärkeimpiä väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tekijöitä. 
Erityisesti lasten ja nuorten suojaamista tupakan ja muiden nikotiinituot-
teiden haitoilta tulee edelleen jatkaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ottaa kantaa erityisesti mietinnön toi-
menpide-ehdotuksiin koskien nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäi-
syä, savuttomia ympäristöjä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden lopetta-
misen tukea.

Nuorten tupakoinnin aloittamisen ehkäisy

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kattaa ihmisen koko elämänkaa-
ren, mistä syystä toimialalla on merkittävä rooli tupakoinnin aloittami-
sen ehkäisyssä sekä tupakoinnin lopettamisen tuessa. Nuoret aloittavat 
tupakoinnin useimmiten ennen 18-vuoden ikää. Tästä syystä valistus ja 
myös vieroitustuki tulee olla osa kasvatusta ja opetusta sekä kiinteä 
osa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa.

Mietinnössä ehdotetaan tupakkalain muuttamista siten, että tupakka-
tuotteita, nikotiininesteitä ja nikotiinin vastikkeita ei saa myydä, luovut-
taa tai välittää alle 20-vuotiaille. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kat-
soo, että tupakka- ja nikotiinituotteiden ostamisen ikärajan tulisi olla yh-
denmukainen täysi-ikäisyyden kanssa eli säilyä 18 ikävuodessa. Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä ehdotusta tunnusomaisten 
tuoksujen ja makujen kieltämisen laajentamista koskemaan kaikkia tu-
pakkatuotteita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä mietinnön ehdotusta tu-
pakoimattomuus- ja nikotiinittomuusteeman liittämisestä ammatillisiin 
kysymyksiin sekä ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ammatillisen 
koulutuksen osalta tulee jatkossa tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä am-
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mattiliittojen ja työssäoppimispaikkojen kanssa opiskelijoiden savutto-
muuden ja nikotiinittomuuden tukemiseksi.

Savuttomat ympäristöt

Savuton Helsinki, tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma (2007-
2015) laadittiin monitoimijaisessa yhteistyössä kansanterveysjärjestö-
jen kanssa. Ohjelman tärkeimpänä päämääränä oli, että lasten ja nuor-
ten tulee voida kasvaa savuttomassa ympäristössä. Savuton Helsinki -
kriteerit määrittelevät kaupungin hallinnoimien rakennusten ulko- ja si-
sätilojen savuttomuutta ja niiden merkitsemistä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kuuluu jo nyt tupakkalain tupa-
kointikieltojen soveltamispykälän (TupL78§) piiriin. Tupakointikiellon te-
ho kärsii valvontaan liittyvistä haasteista erityisesti toisen asteen oppi-
laitoksissa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimivan oppilas- ja opiskelu-
huollon ehkäisevän päihdetyön asiantuntijaryhmä on omassa kannano-
tossaan huomioinut lain noudattamisen valvonnan haasteen ja esittää, 
että nuoret tulisi osallistaa yhä vahvemmin toimivien ratkaisujen etsimi-
seen. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee jatkossa panostaa enemmän 
terveellisten elämäntapojen edistämiseen ja tarjota mielekkään tekemi-
sen kautta välitunneille ja tauoille vaihtoehtoja, jotka tukevat savutto-
muutta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa mietinnön ehdotusta savut-
tomien ympäristöjen laajentamisesta alueisiin, jotka ovat pääsääntöi-
sesti alaikäisten käytössä. Näitä ovat esimerkiksi leikkipuistot ja uima-
rantojen alueet. Tupakointikiellon laajentaminen myös joukkoliikenne-
pysäkeille on kannatettava toimenpide-ehdotus.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että savuttomuutta ja 
nikotiinittomuutta vahvistetaan kaupungin kaikilla toimialoilla huomioi-
den lasten ja nuorten kasvuympäristöt kuten nuorisotalot, kirjastot ja lii-
kuntapaikat.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tuki

Nuorten tupakointi on vähentynyt huomattavasti Helsingissä, mutta 
nuuskan käyttö on kuitenkin yleistynyt. Nuoret eivät tunne nuuskan ai-
heuttamia terveyshaittoja yhtä hyvin kuin tupakoinnin aiheuttamia hait-
toja. Tutkimustulosten mukaan nuoret tarvitsevat enemmän tietoa 
nuuskan aiheuttamasta riippuvuudesta ja muista terveyshaitoista. 
Nuuskan käyttöön liittyvät mielikuvat ovat osittain positiiviset. Vanhem-
mat ja huoltajat ovat usein voimattomia omassa kasvatustehtävässään 
sosiaalisen median viestiviidakossa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää mietinnön mukaista maan katta-
vaa viestintäkampanjaa perusteltuna ja näkee koulujen ja oppilaitosten 
roolin merkittävänä kampanjan toteuttajana. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta toteaa, että kampanjalle tulee kohdentaa riittävät resurssit, jotta 
toivotut tulokset ovat saavutettavissa ja arvioitavissa.

Tupakoimattomuus- ja nikotiinittomuuskampanjoinnissa tulee hyödyn-
tää sosiaalisen median kanavat ja muut sellaiset keinot, jotka ovat vah-
vasti mukana lasten ja nuorten arjen toiminnoissa. Savuton Helsinki -
loppuraportin mukaan teemapäivät, oppilaiden ja opiskelijoiden osalli-
suus sekä monihallintokuntainen yhteistyö ovat keskeisiä keinoja kou-
lujen ja oppilaitosten savuttomuustyössä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannatta mietinnön mukaista tupakan 
ja muiden nikotiinituotteiden käytön puheeksiottamista kaikissa lasten 
ja nuorten asiaan liittyvissä kohtaamisissa kouluissa ja oppilaitoksissa 
sekä vapaa-aika ja harrastustoiminnassa. Lasten ja nuorten parissa 
työskentelevien aikuisten sitouttaminen tupakoimattomuustyöhön ja 
ammatillisen perusosaamisen varmistaminen tupakoivien lasten ja 
nuorten kohtaamiseen on perusteltua.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten tupakointi ja nuus-
kan käyttö on huomattavasti yleisempää kuin lukiossa opiskelevien 
nuorten keskuudessa. Tästä syystä kasvatus- ja koulutus lautakunta 
kannattaa esitystä tupakasta vieroituksen tuen ottamisesta osaksi am-
matillisten oppilaitosten opiskeluhuollon suunnitelmaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, työryhmän toimenpide-eh-
dotukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan ke-
hittämistyöryhmän mietinnöstä 9.10.2018 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, työryhmän toimenpide-eh-
dotukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2018 49 (85)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
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

+358 9 86390 FI02012566

§ 214
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Lauttasaaren ala-asteen 
perusparannuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-008442 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
7.8.2017 päivätystä Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laa-
jennusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausui lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Oppimistilojen suunnittelussa tulee kuitenkin edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneris-
tyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös va-
laistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tue-
taan monipuolisia työskentelyasentoja. Tilat ja pintarakenteet tulee 
suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Lauttasaaren ala-as-
teen perusparannuksen tarveselvityksen 28.8.2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 29.1.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma
2 Työsuojelun lausunto
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
7.8.2018 päivätystä, osoitteessa Myllykalliontie 3 sijaitsevasta Lautta-
saaren ala-asteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta. 
Hankesuunnitelma koskee Lauttasaaren ala-asteen laajaa teknistä pe-
rusparannusta ja tiloissa tehtäviä toiminnallisia muutoksia sekä raken-
nuksen yhteydessä olevaa sivurakennukseen toteutettavaa laajennuso-
saa. Koulu sijaitsee osoitteessa Myllypurontie 3 ja se on Helsingin kou-
lurakennusten suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luoki-
teltu korkeimpaan luokkaan 1+.

Rakennus on kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan laajan pe-
rusparannuksen tarpeessa. Talotekniset järjestelmät ovat käyttöikänsä 
päässä. Tiloihin on asennettu väliaikaiset tilakohtaisia ilmanvaihtolait-
teita ja tehty muita korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi perus-
parannuksen alkuun saakka. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä. 

Asiantuntijoina on kuultu rakennusvalvonnan, pelastuslaitoksen sekä 
ympäristöpalveluiden edustajia ja esteettömyysasiamiestä. 

Hankkeen perustelut ja toiminta koulussa

Koulun ja esiopetustilojen toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset 
kasvatuksen ja opetuksen jatkumolle. Yhteinen oppimisympäristö ja 
turvalliset piha-alueet voidaan toteuttaa Lauttasaaren ala-asteen nykyi-
selle tontille. 

Hankkeessa perusparannetaan tilat 530 esi- ja alakoululaisen käyttöön. 
Alakoulussa on 1–6-luokilla 22 perusopetusryhmää ja kaksi esiopetus-
ryhmää. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on 42. Perusparannuksen 
jälkeen henkilökuntaa tiloissa on arviolta noin 45 henkilöä.  

Vuonna 1954–55 rakennetut Lauttasaaren ala-asteen tilat (Myllykalloin-
tie 3) ovat kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan peruskorjau-
siässä. Lauttasaaren ala-aste on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. 
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Suunnittelussa varmistetaan turvalliset kulkuyhteydet kouluun ja esio-
petukseen.

Perusparannuksen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituk-
senmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista op-
pimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja kehittymistä. Iltapäiväkerhotoimintaa on mahdollista järjestää 
koulun tiloissa perusparannuksen jälkeen. Musiikkiopisto voi tarvittaes-
sa hyödyntää koulun tiloja kouluajan ulkopuolella. Liikuntatilat ovat asu-
kaskäytössä arki-iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kulunvalvon-
nalla suunnittelussa varaudutaan siihen, että liikuntasali, ruokala ja kä-
sityötilat sekä siipirakennuksen luonnontiedeluokat, musiikkiluokka, ku-
vataideluokka ovat kouluajan ulkopuolisessa asukaskäytössä. Lisäksi 
koulu toimii majoituskouluna isojen tapahtumien yhteydessä.

Palveluverkko ja väestön muutos

Lauttasaaren ala-aste sijaitsee eteläisellä suurpiirillä Lauttasaaressa 
länsiväylän eteläpuolella. 

Väestöennusteen mukaan Lauttasaaren alueen lapsimäärä kasvaa 
vuoden 2018 ennusteen mukaan noin 200 alakouluikäisellä ja noin 230 
yläkouluikäisellä seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Alueen oppilas-
määräkasvuun on varauduttu toteuttamalla tilat Lauttasaaren 2. ala-as-
teelle, joilla korvataan nykyiset väliaikaiset lisätilat. 

Nykyiset musiikkiopiston käytössä olevat entiset kirjastotilat suunnitel-
laan koulukäyttöön riittävän tilakapasiteetin takaamiseksi. Tilakokonai-
suus lisää koulukiinteistön käyttäjämäärää 55:llä lapsella. 

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

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

Hankkeen sisällöstä
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Rakennus peruskorjataan ja monia rakennusosia uusitaan. Hankkees-
sa uusitaan talotekniset järjestelmät, parannetaan energiatehokkuutta, 
korjataan vaurioituneet osat julkisivusta, uusitaan ja korjataan ikkunoi-
ta, ovia, räystäsrakenteita sekä vesikattovarusteita. Hankkeen yhtey-
dessä korjataan kosteusvaurioituneet rakenteet ja rakennetaan uusi sa-
laojitusjärjestelmä. 

Rakennuksessa tehdään lisäksi joitakin tilamuutoksia, jotka mahdollis-
tavat opetussuunnitelman toteuttamisen ja tilojen monipuolisemman 
käytön koulupäivän jälkeen. Tässä rakennuksessa toiminnalliset muu-
tokset eivät edellytä suuria rakenteellisia muutoksia.

Lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät uusitaan vastaamaan nyky-
ajan vaatimuksia siten, että myös kouluajan ulkopuolinen käyttö on hel-
posti mahdollista.

Toiminnalliset tilamuutokset

Uusi opetussuunnitelma ohjaa opetusmenetelmiä avoimempaan ja yh-
teistyökeskeisempään suuntaan. Siirtymisen eri tilojen ja työskentelyta-
pojen välillä tulee olla helppoa. Tärkeää on esimerkiksi uudenlaisten 
kädentaidon tilojen hyvät yhteydet toisiinsa sekä suunnittelu- ja työs-
kentelytilaan. Tämä saadaan toteutettua tässä suunnitelmassa hyvin. 
Myös koulun tilakapasiteettia lisätään muuttamalla koulun sivuraken-
nuksen tilat toimivaksi oppimisympäristöksi.

Lisäksi oppilaiden wc-tilat ajanmukaistetaan vastaamaan nykyvaati-
muksia, ruokahuollon tilajärjestelyitä tehostetaan ja rakennuksen es-
teettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan. 

Perusparannuksen yhteydessä tehtävillä muutoksilla rakennuksesta 
saadaan hyvin toimiva ja tilankäytöltään entistä tehokkaampi koulu. 
Myös pihan toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään hankkeessa.

Koulun oppilaita on osallistettu pihan osalta pihasuunnittelijoiden ja 
henkilökuntaa koulun toimintatilojen osalta rehtorin toimesta. Osallista-
misen tulokset on koordinoitu suunnitelmiin toimialan järjestämissä 
käyttäjäkokouksissa.

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Perusparannus mahdollistaa turvalliset, terveelliset, viihtyisät ja riittävät 
tilat Lauttasaaren ala-asteen toiminnalle. Nykyisiin tiloihin sijoittuva 
hanke mahdollistaa strategianmukaisen lähipalvelun tarjoamisen Laut-
tasaaren alueella. Tarkoituksenmukaisesti mitoitetut tilat ovat varhais-
kasvatuksen- ja koulutoiminnan lisäksi alueen asukkaiden käytössä.
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Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja opetussuunnitelman tavoitteita tu-
keva oppimisympäristö. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskun-
nassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknolo-
gian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä. Laajennuksen myötä tila-
päisistä lisätilajärjestelyistä voidaan luopua.

Väistötilat

Perusparannuksen aikana opetus järjestetään Lauttasaaren 2. ala-as-
teen tiloissa, Hedengrenin tiloissa ja Myllykalliontien paviljongeissa. 
Vaiheittaisen perusparannuksen edetessä otetaan käyttöön myös en-
simmäisessä vaiheessa valmistuvat tilat sivurakennuksessa, jolloin 
myös osasta paviljonkeja voidaan luopua. Vaiheistamisella varmiste-
taan turvalliset kulkuyhteydet perusparannuksen eri vaiheissa ja mah-
dollistetaan laajemmat välituntipihat oppilaille.

Väistötilanteen keittiön tilapäisjärjestelyt aiheuttavat noin 6000 euron li-
säkustannukset.

Kustannukset ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Hankkeeseen on vuosien 2018–2027 talousarvion rakentamisohjel-
massa varattu 11 milj. euroa vuosille 2018–2022. 

Hankkeen laajuus on 2011 inventointikuvien mukaan laajuudeltaan 4 
222 hym² tai 7885 brm² ja vuokra-ala on 5 405 htm². Investoinnin kus-
tannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 22,2 milj. euroa.

Perusparannushankkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 610 000 eu-
roa vuodessa mikä tarkoittaa nousua 1 180 000 euroa vuodessa. Pe-
rusparannetun koulun tuleva vuokra on 24,75 euroa/htm²/kk, josta pää-
omavuokra 21,03 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,72 euroa/htm²/kk. 

Vuokranmaksun perusteena on 5 405 htm², poistoaika 30 vuotta ja 
tuottovaade on 1,5 %.

Rakentamisen aikaiset ruokahuollon tilapäisjärjestelyt aiheuttavat noin 
6000 euron lisäkustannukset.

Muuttokustannukset ovat noin 120 000 euroa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiksi on arvioitu 450 000 euroa. Toi-
minnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon 
hankintoja.
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Rakentaminen ajoittuu ajalle 1/2020-6/2021 ja tilojen käyttöönotto on 
1.8.2021.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma
2 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.08.2018 
§ 102

HEL 2018-008442 T 10 06 00

Myllykalliontie 3, 00200 Helsinki

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle 7.8.2018 päivätyn Lauttasaaren ala-asteen 
perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 7 885 brm² ja että hankkeen enimmäishinta 
on 22 200 000 euroa arvonlisäverottomana toukokuun 2018 kustannus-
tasossa. Ajankohdan tarjoushintaindeksi on 184,7.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
tarveselvityksen ja antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.
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Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

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

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

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 215
Nytt ansökningsförfarande för tjänsten som chef för småbarnspeda-
gogiken

HEL 2018-010274 T 01 01 01 01

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att i enlighet med mom. 
2 § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare på nytt ledigförklara 
tjänsten som chef för småbarnspedagogiken vid den svenska service-
helheten.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Tanja Mellin, HR-sakkunnig, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tjänsten som chef för småbarnspedagogiken (signum 025877) vid fost-
rans- och utbildningssektorns svenska servicehelhet ledigförklarades i 
stadens elektroniska rekryteringssystem och i Hufvudstadsbladet 
9.9.2018. När ansökningstiden gått ut 26.9.2018 hade 7 personer sökt 
tjänsten av vilka 3 är formellt behöriga. 

Enligt kapitel 10 § 1 i förvaltningsstadgan är det nämnden för fostran 
och utbildning som beslutar om anställningen för tjänsterna direkt un-
der direktörerna för servicehelheterna.

Behörighetsvillkoren för tjänsten som chef för småbarnspedagogiken är 
lämplig högre hög-skoleexamen, tillräcklig ledarskapserfarenhet samt 
utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska.

Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i 
betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster 
som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprö-
vad medborgerlig dygd.
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I annonsen framhölls att det till uppgifterna hör att ansvara för verksam-
heten inom ramen för budgeten och stadens strategi. Chefen för små-
barnspedagogiken hör till servicehelhetens ledningsgrupp och samver-
kar aktivt med både interna och externa nätverk.

Arbetsgivaren förutsatte att den som väljs har klara mål och visioner för 
verksamheten och kan fungera som en dynamisk, beslutsam chef för 
daghemsföreståndare, ambulerande specialbarnträdgårdslärare och 
barnträdgårdslärare som språkstöd.

Arbetsgivaren värdesätter en ledare med förmåga att leda en stor orga-
nisation i ständig förändring.

Enligt mom. 2 § 4 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan den 
myndighet som beslutar om anställning i tjänsteförhållande av grundad 
anledning besluta om förlängning av ansökningstiden, om ett nytt an-
sökningsförfarande eller om att lämna tjänsteförhållandet obesatt. I till-
kännagivandet om ett nytt ansökningsförfarande skall nämnas om de ti-
digare ansökningarna blir beaktade.

Till tjänsten som chef för småbarnspedagogiken fanns inte tillräckligt 
med behöriga sökande. Detta är en grundad anledning till att ledigför-
klara tjänsten på nytt. De tidigare ansökningarna kommer att beaktas i 
det nya ansökningsförfarandet.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Tanja Mellin, HR-sakkunnig, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 215
Uusi hakumenettely varhaiskasvatuspäällikön virkaan

HEL 2018-010274 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti julistaa ruotsinkielisen palvelu-
kokonaisuuden varhaiskasvatuspäällikön viran uudelleen haettavaksi 
sen mukaisesti, mitä kunnallista viranhaltijaa koskevan lain 4. §:n 2. 
momentissa säädetään.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Tanja Mellin, HR-asiantuntija, puhelin: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuspäällikön virka (nro 025877) kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa julistettiin haet-
tavaksi kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä ja Hufvuds-
tadsbladetissa 9.9.2018. Hakuajan päätyttyä 26.9.2018 virkaa oli hake-
nut 7 henkilöä, joista 3 täytti viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset. 

Kaupungin hallintosäännön 10. luvun 1. §:n mukaan kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen 
sekä toimialan hallintojohtajan virkaan ottamisesta.

Varhaiskasvatuspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus sekä erinomainen 
ruotsin kielen ja tyydyttävä suomen kielen taito.

Viranhaltijoita valitessa tulee kelpoisuusvaatimusten lisäksi huomioida 
Suomen perustuslain 125. §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julki-
siin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
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Ilmoituksessa korostettiin, että tehtäviin kuuluu toiminnasta vastaami-
nen budjetin ja kaupungin strategian puitteissa. Varhaiskasvatuspäällik-
kö on mukana palvelukokonaisuuden johtoryhmässä ja tekee aktiivista 
yhteistyötä sekä sisäisten että ulkoisten verkostojen kanssa.

Työnantaja edellytti, että virkaan valittavalla on selkeät tavoitteet ja vi-
siot toiminnalle ja että hän osaa toimia päiväkodin johtajien, kiertävien 
erityislastentarhanopettajien ja kielitukea tarjoavien lastentarhanopetta-
jien dynaamisena ja päättäväisenä esimiehenä.

Työnantaja arvostaa johtajaa, jolla on kykyä johtaa suurta, jatkuvassa 
muutoksessa olevaa organisaatiota.

Kunnallista viranhaltijaa koskevan lain 4. §:n 2. momentin mukaan vir-
kasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta 
syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai 
virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevas-
sa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset 
huomioon.

Varhaiskasvatuspäällikön virkaan ei ollut riittävästi päteviä hakijoita. 
Tämä on perusteltu syy sille, että virka julistetaan uudelleen haettavak-
si. Aiemmat hakemukset huomioidaan uudessa hakumenettelyssä.

Päätösote lähetetään kaikille hakijoille sähköisesti tai postitse.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Tanja Mellin, HR-asiantuntija, puhelin: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 216
Ammatillisten oppilaitosten yhdistäminen yhdeksi ammatilliseksi 
oppilaitokseksi 1.1.2019 lukien

HEL 2018-009304 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yhdistää 1.1.2019 lukien kau-
punginvaltuuston 26.09.2012 (§ 272) perustamat ammatillisen oppilai-
toksen Stadin ammattiopiston ja ammatillisen aikuisoppilaitoksen Sta-
din aikuisopiston yhdeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi.

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

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 09 310 87153

maria.sarkkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 1 momentin 3 -kohdan mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen oppilaitoksen perustami-
sesta tai lakkauttamisesta.

Hallintosäännön 15 luvun 2 § 1 momentin 1 -kohdan mukaan kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto oman kieliryhmänsä 
osalta päättää oppilaitosten nimistä, joten perustettavan oppilaitoksen 
nimestä päätetään erikseen.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus on astunut voimaan 
1.1.2018 alkaen. Keskeisimpiä muutoksia ovat nuoriso- ja aikuiskoulu-
tuksen yhdistäminen yhden lainsäädännön alle, entistä henkilökohtai-
sempi ja työelämälähtöisempi opiskelu sekä tutkintojen määrän tuntuva 
vähentäminen ja laaja-alaistaminen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus 
perustuu opinnoissa edistymiseen sekä koulutuksen jälkeiseen sijoittu-
miseen.
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Tällä hetkellä Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä on organisoi-
nut ammatillisen koulutuksen kahteen oppilaitokseen Stadin ammattio-
pistoon ja Stadin aikuisopistoon. Molempia opistoja johtaa toimialan toi-
mintasäännön mukaisesti ammatillisen koulutuksen päällikkö johtavana 
rehtorina. Käytännössä jo nyt toimitaan niin, että opistoilla on yhteiset 
resurssit; henkilöstö, tilat, talous ja toimialan yhteiset palvelut. Kahden 
opiston rakenne on ongelmallinen valtakunnallisten tietojärjestelmien 
sekä hakeutumisen kannalta. Käytännössä nykyinen toiminta ja rapor-
tointi joudutaan esimerkiksi tuottamaan järjestelmiin kahteen kertaan. 
Lisäksi 1.1.2019 siirrytään kaikkien opistojen opettajien työajan osalta 
valtakunnallisesti sovittuun vuosityöaikaan.

Helsingin kaupunki koulutuksen järjestäjänä haluaa toimia aktiivisesti 
pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä vahvana yh-
tenä ammatillisen koulutuksen toimijana. Koulutukseen hakeutumisen 
ja työelämän tarpeisiin vastaaminen edellyttää entistä nopeampaa rea-
gointia, tehokkaampaa resurssien käyttöä sekä yhdenmukaista viestin-
tää koulutuksista ja palveluista. Lisäksi tiedolla johtaminen ja kehittä-
mishankkeet yhdessä opistossa tukevat paremmin kaupungin ja toimia-
lan strategisia tavoitteita.

Nykyisen lainsäädännön, ammatillisen koulutuksen rahoituksen sekä 
toimintaympäristön näkökulmasta on perusteltua yhdistää kaksi oppilai-
tosta Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuispisto yhdeksi oppilaitokseksi 
1.1.2019 alkaen.

Oppilaitosten yhdistymistä on käsitelty yhteistoiminnallisesti Stadin am-
mattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa.

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

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 09 310 87153

maria.sarkkinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
Kaupunginkanslia
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§ 217
Oikaisuvaatimus toimialarehtorin viranhaltijan irtisanomista koske-
vasta päätöksestä

HEL 2018-008416 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikai-
suvaatimuksen toimialarehtorin 21.6.2018 tekemästä päätöksestä. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittä-
miin 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.,  )
2 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
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialarehtori päätti 21.6.2018 irtisanoa oikaisuvaatimuksentekijän 
virkasuhteen. 

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
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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 30.7.2018, jo-
ka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 7.8.2018. Oikaisuvaa-
timuksentekijä on saanut tiedon oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta 
päätöksestä 21.6.2018.  Päätös muutoksenhakuohjeineen on myös 
mennyt postin kuljetettavaksi 21.6.2018. Milloin päätös muutoksenha-
kuohjeineen on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä (Hallintolaki 59 §).

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty 
määräajassa oikealle toimielimelle. Esittelijä esittää edellä lausuttuun 
viitaten, että oikaisuvaatimus 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.,  )
2 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
Liite 2
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§ 218
Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevan tarveselvityksen hyväk-
syminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-004799 T 10 06 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.05.2018 
§ 64
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§ 219
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristön 
toimialalle leikkipuisto Brahen, leikkipuisto Kotinummen ja leikki-
puisto Lohikäärmepuiston uudisrakennusten enimmäishinnan ko-
rottamisesta

HEL 2018-005750 T 02 08 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristön toimialalle 14.8.2018 päivätystä leikkipuisto Brahen, leikki-
puisto Kotinummen ja leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisrakennus-
ten enimmäishinnan korottamisesta.

Leikkipuisto Brahen uudisrakennus rakennetaan osoitteeseen Porvoon-
katu 4, 00510 Helsinki, leikkipuisto Kotinummen osoitteeseen Uuden-
pellonpolku 5, 00700 Helsinki ja leikkipuisto Lohikäärmepuiston osoit-
teeseen Lohikäärmeenpolku 3, 00980 Helsinki.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää toteutuskustannuksia korkeina ja 
painottaa, että jatkossa leikkipuistorakennusten suunnittelu- ja toteutus-
ratkaisuilla tulee päästä edullisempaan hankehintaan.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikataulutavoitteena on ollut kolmen leikkipuiston uudisrakennuksen 
valmistuminen 5/2019 mennessä. Hankkeet eivät ole kuitenkaan siirty-
neet toteutusvaiheeseen johtuen markkinatilanteen aiheuttamasta hin-
tatason noususta rakennus- ja talotekniikkaurakoissa.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää oman päätöksensä perusteluissa 
hintatason syyksi myös hankkeiden pienen koon. Lisäksi rakentamisen 
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kustannuksia nostaa muun muassa märkätilojen suhteellisen suuri 
määrä sekä toiminnan kannalta tarpeelliseksi katsottu keittiö ja keittiö-
pisteiden määrä. Myös tonttiolosuhteiden vaikutukset heijastuvat kus-
tannuksiin, kun uudisrakennukset pitää paaluttaa.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet-palveluko-
konaisuuden tekninen johtaja teki päätöksen 14.8.2018 enimmäishin-
nan korottamisesta. Päätöksen mukaan uudisrakennusten enimmäis-
laajuus on yhteensä 519 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishin-
ta arvonlisäverottomana 3 300 000 euroa huhtikuun 2018 hintatasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväk-
syy muuttuneen vuokran.

Aikaisemmat päätökset

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton päätöksen 5.10.2017 mukaan kunkin leikkipuistorakennuksen tavoi-
tehinta oli arvonlisäverottomana 800 000 euroa ja kattohinta 880 000 
euroa, eli yhteensä 2 640 000 euroa kustannustasossa 7/2017.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi leikkipuisto Lohikäärmepuis-
ton korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen 10.10.2017 
sekä antoi puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta. Leikkipuisto 
Brahen ja leikkipuisto Kotinummen korvaavia uudisrakennuksia koske-
vat tarveselvitykset kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 
21.11.2017 antaen samalla puoltavat lausunnot hankesuunnitelmista.

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Tavoitteena on, että uudisrakennusten rakentaminen alkaa 12/2018 ja 
että viimeisin rakennuksista valmistuu 6/2020.

Rakennusten laajuuteen, sisältöön ja laatuun ei ole tullut muutoksia. 
Kolme leikkipuistorakennusta ovat tilaratkaisuiltaan identtisiä. Uudisra-
kennuksen laajuus on 173 brm² lämpimien tilojen osalta ja kylmien 82 
brm². Hankesuunnitteluvaiheesta tieto lämpimän huoneistoalan mää-
rästä (151 htm²) on tarkentunut. Uudisrakennuksessa on uuden laskel-
man mukaan lämmintä huoneistoalaa 143 htm² ja kylmää 75 htm². Kyl-
mästä tilasta 46 htm² on rospuuttotilaa, jota hyödynnetään toiminnassa 
monipuolisesti. Uudisrakennusten vuokranmaksupinta-ala on lämpi-
mien tilojen osalta 143 htm². Hankesuunnitteluvaiheessa vuokranmak-
supinta-alana oli 151 htm².

Leikkipuisto Brahen väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuun-
nitelman kustannuksiin, mutta ne on otettu huomioon vuokraa määritel-
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täessä. Muiden leikkipuistojen osalta väistötilat eivät vaikuta uuteen 
vuokraan.

Hankesuunnitteluvaiheessa leikkipuistojen uudisrakennuksen rakenta-
miskustannuksiksi arvioitiin 1 050 000 euroa (alv 0 %) eli 6 954 eu-
roa/htm² (alv 0 %). Leikkipuisto Brahen ja leikkipuisto Kotinummen 
vuokrakustannusten arvioitiin olevan kuukaudessa ovat noin 5 593 eu-
roa ja vuodessa 67 035 euroa. Leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisra-
kennuksen vuokrakustannuksien arvioitiin olevan kuukaudessa ovat 
noin 5 487 euroa ja vuodessa 65 865 euroa.

Yhden leikkipuistorakennuksen rakentamiskustannukset ovat uuden ar-
vion mukaan 1 100 000 euroa (alv 0 %), eli 7 692 euroa/htm² (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimialan laskelman 3.10.2018 mukaan leikkipuis-
to Brahen uudisrakennushankkeen arvioidut vuokrakulut ovat 6 409 eu-
roa/kk ja noin 77 000 euroa/vuosi. Pääomavuokran arvioidaan olevan 
35,75 euroa/htm² ja ylläpitovuokran 9,07 euroa/htm² eli yhteensä 44,82 
euroa/htm² kuukaudessa. 

Leikkipuisto Kotinummen uudisrakennushankkeen arvioidut vuokraku-
lut ovat 6 266 euroa/kk ja noin 75 000 euroa/vuosi. Pääomavuokran ar-
vioidaan olevan 34,75 euroa/htm² ja ylläpitovuokran 9,07 euroa/htm² eli 
yhteensä 43,82 euroa/htm² kuukaudessa. 

Leikkipuisto Lohikäärmepuiston uudisrakennushankkeen arvioidut 
vuokrakulut ovat 6 266 euroa/kk ja noin 75 000 euroa/vuosi. Pääoma-
vuokran arvioidaan olevan 34,75 euroa/htm² ja ylläpitovuokran 9,07 eu-
roa/htm² eli yhteensä 43,82 euroa/htm² kuukaudessa. 

Vuokra on laskettu 30 vuoden poistoajalla ja 3%:n korolla.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 14.08.2018 § 122
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennuttaminen Rakennuttamispäällikkö 28.06.2018 § 13
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§ 220
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2018-009206 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kuntalain 134 §:n nojalla hylätä 
********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 24.8.2018 (§ 6571) te-
kemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
24.8.2018 (§ 6571) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan otta-
misesta Helsingin Jalkapalloklubi ry:n Meilahden ala-asteen koulun ilta-
päivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksessa on katsottu, että oikaisuvaati-
muksen tekijöiden hakuajan jälkeen tullut hakemus perusopetuksen il-
tapäivätoimintaan olisi tullut käsitellä samoin perustein kuin hakuajan 
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sisällä tulleet hakemukset, koska oli käynyt ilmi, että ensimmäinen ha-
kemus ei ollut tullut perille eikä sitä löytynyt mistään.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 24.8.2018 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 2.9.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi on 2. vuosiluokan oppilas. Oikaisu-
vaatimuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijät ottivat 18.7.2018 yh-
teyttä iltapäivätoiminnan aluekoordinaattoriin, koska he eivät olleet saa-
neet tietoa lapsensa iltapäivätoimintapaikasta. Tuolloin selvisi, että oi-
kaisuvaatimuksen tekijöiden lasta koskeva hakemus ei ollut mukana 
toukokuussa 2018 valintapäätöksiä tehtäessä. Tällöin yritettiin selvittää, 
mitä hakemukselle oli tapahtunut. 

Hakemuslomakkeen hakuohjeissa hakijaa ohjataan palauttamaan ha-
kemus siihen toimipaikkaan, johon haetaan. Oikaisuvaatimuksen mu-
kaan oikaisuvaatimuksen tekijät ovat tehneet hakemuksen Helsingin 
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Jalkapalloklubi ry:n Meilahden ala-asteen koulun iltapäivätoimintaan 
helmikuussa 2018, jolloin he ovat toimittaneet paperihakemuksen 
HJK:n iltapäiväkerhoon. Aluekoordinaattorilta asiassa saadun selvityk-
sen mukaan hakemusta ei ole kuitenkaan löytynyt kyseisestä toimipai-
kasta.

Aluekoordinaattorin mukaan hakemuksia vastaanotettaessa toimitaan 
ko. paikassa niin, että ohjaaja ottaa vastaan hakemuksen ja kuittaa sen 
vastaanotetuksi. Tämän jälkeen vastaanotetut hakemukset kirjataan lis-
taan. Hakemukset säilytetään toimipaikassa kansiossa ja lukituissa 
kaapeissa. Kuten edellä on todettu, ei hakemusta ole siis kuitenkaan 
toimipaikasta löytynyt.

Hakuajan jälkeen oikaisuvaatimuksen tekijät tekivät uuden hakemuk-
sen. Hakemus on käsitelty syksyllä iltapäivätoimintaan ottamisen pe-
rusteiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat saaneet asiassa 
kielteisen päätöksen, koska ryhmä on ollut täynnä. Ryhmä on ollut 
täynnä jo keväällä, eikä kaikkia 2.vuosiluokalla olevia hakijoita ole voitu 
tuolloinkaan ottaa. Kaikki kielteisen päätöksen saaneet lapset mukaan 
lukien oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi on ohjattu alueen leikkipuis-
totoimintaan.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 221
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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§ 222
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
218 ja 219 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 205 ja 206 §: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
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 207 ja 216 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

4
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VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 217, 220 ja 222 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

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 
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 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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 221 §.

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.

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

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

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
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 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
 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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

215 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Dani Niskanen Vesa Korkkula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.10.2018.


