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Kokousaika 30.10.2018 16:00 - 17:21

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Apter, Ted
Diarra, Fatim saapui 16:10, poissa: 223 §
Harms-Aalto, Martina saapui 16:06, poissa: 223 §
Jalovaara, Ville
Kivekäs, Otso
Kopra, Pia
Larsson, Tiina
Mohamed, Abdirahim saapui 16:06, poissa: 223 §
Niskanen, Dani saapui 16:10, poissa: 223 §
Valmu, Heikki varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

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

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa tiedottaja
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Ylikahri, Ville vapaan sivistystyön päällikön vir-

kaan esitetty
saapui 16:04, poistui 16:16, läsnä 
osa 224 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
223-239 §

Esittelijät



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

30.10.2018

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

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
223 §, 225-234 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
224 §, 235 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
236-239 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
223-239 §
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§ Asia

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

224 Asia/13 Vapaan sivistystyön päällikön virkaan ottaminen

225 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

226 Asia/3 Ilmoitusasiat

227 Asia/4 Vuoden 2018 talousarvion kolmas toteutumisennuste

228 Asia/5 Varhaiskasvatusta tukevien ja täydentävien järjestöavustusten avus-
tusperiaatteet

229 Asia/6 Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2018 korvauk-
sen perusteena olevat kustannukset

230 Asia/7 Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita 
koskevat suunnitelmat vuodelle 2019

231 Asia/8 Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 
2019 korvauksesta

232 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Atte Harjanteen ym. liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen 
puolittamista vuoteen 2025 mennessä koskevasta valtuustoaloitteesta

233 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien nuorten läsnäolo-ja 
puheoikeutta lautakuntien kokouksissa

234 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Vat-
tuniemen alueen palvelujen kokonaissuunnitelmaa koskevasta toivo-
musponnesta

235 Asia/12 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän tuotekehitystyön erikois-am-
mattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta

236 Asia/14 Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevan tarveselvityksen hyväksymi-
nen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta

237 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Malminkartanoon tulevan 
päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta sekä päätös päi-
väkodin perustamisesta

238 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Louhikon uudis-
rakennuksen hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustami-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

30.10.2018

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

sesta

239 Asia/17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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§ 223
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 Tiina Larssonin ja Heikki Valmun sekä varatarkastajiksi Pia Kop-
ran ja Otso Kivekkään.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Martina Harms-Aallon ja Emma 
Karin sijaan Tiina Larssonin ja Heikki Valmun sekä varatarkastajaksi 
Petra Malinin sijaan Otso Kivekkään.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Martina Harms-Aallon 
ja Emma Karin sekä varatarkastajiksi Pia Kopran ja Petra Malinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 224
Vapaan sivistystyön päällikön virkaan ottaminen

HEL 2018-010833 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa vapaan sivistystyön päälli-
kön virkaan (nro 035143) toistaiseksi filosofian maisteri Ville Ylikahrin. 
Vapaan sivistystyön päällikkö toimii Helsingin työväenopiston rehtorina.

Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vah-
vistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella Selvi-
tys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamis-
ta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle mää-
rätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden 
koeaika.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Ville Ylikahri.

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

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vapaan sivistystyön päällikön virka tulee avoimeksi 1.12.2018 lukien. 
Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 19.8.2018 ja kaupungin 
sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi 
17.8.2018. 

Vapaan sivistystyön päällikkö toimii Helsingin työväenopiston rehtorina. 
Helsingin työväenopiston opetukseen osallistuu vuosittain noin 80 000 
kurssilaista ja lukukausittain ohjelmassa on noin 2 500 erilaista kurssia. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018 3 (70)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
30.10.2018

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

Vapaan sivistystyön päällikkö on kolmen työväenopiston koulutuspäälli-
kön lähiesimies sekä vastaa palvelun tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Hän on jäsenenä lukio-, ammatillinen koulutus ja va-
paan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtoryhmässä.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:ssä. Sään-
nöksen mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkea-
koulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riit-
tävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksy-
mien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 
opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestä-
mät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetus-
hallinnon tuntemus. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, 
että hakijalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja joh-
tamiskokemusta. Eduksi katsottiin vapaan sivistystyön tuntemus.

Lisäksi viran menestyksellisessä hoitamisessa katsottiin eduksi hyvät 
muutos- ja verkostojohtamisen sekä viestinnän taidot. Virassa arvoste-
taan kykyä nähdä laajasti tulevaisuuteen ja halua edistää opiston yh-
teiskunnallista merkitystä. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraa-
vaa: ”Olet etsimämme henkilö, jos tunnet paloa toimia kanssamme yh-
dessä, kokeillen ja oppien, ja sinulla on taito johtaa ja kehittää vapaan 
sivistystyön kokonaisuutta innostavasti kohti tulevaisuutta.”

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan jätti 3.9.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 49 
hakijaa. Yksi hakija peruutti hakemuksensa. Esityslistan liitteenä on ha-
kijayhteenveto. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouk-
sessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa 
osoitteessa Töysänkatu 2.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella kuusi hakijaa, 
joista yksi peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen: **********

Hakijoita haastattelivat palvelukokonaisuuden johtaja Arja Kukkonen, 
apulaispormestari Pia Pakarinen, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jä-
sen Otso Kivekäs ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Kirsti Tanttu. 
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Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa muiden hakijoiden edelle nousivat alla mainitut kolme hakijaa. Hei-
dät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

**********

**********

**********

Ville Ylikahri on koulutukseltaan filosofian maisteri. Lisäksi hän on suo-
rittanut opettajan pedagogiset opinnot, opetushallinnon tutkinnon ja Va-
paan sivistystyön yhteisjärjestön järjestämän työyhteisön ja henkilöstön 
osaamisen kehittämisen PD-koulutusohjelman. Hakija on toiminut Vih-
reän sivistysliiton pääsihteerinä ja Opintokeskus Vision opintojohtajana 
vuodesta 2010 alkaen ja tätä ennen opintokeskuksen koulutussuunnit-
telijana reilut viisi vuotta. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingin kau-
pungilla historian ja yhteiskuntaopin opettajan sijaisuuksissa noin nel-
jän vuoden aikana. 

Hakijalla on ollut luottamustehtäviä mm. Opintokeskukset ry:n puheen-
johtajana, Vapaa sivistystyö ry:n hallituksen jäsenenä sekä Kansanva-
listusseuran hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

Kaikilla kolmella hakijalla on johtamiskokemusta ja vapaan sivistystyön 
tuntemusta. Kaikilla on myös eduksi katsottavat hyvät muutos- ja ver-
kostojohtamisen taidot. Heillä kaikilla on hyvät edellytykset vapaan si-
vistystyön päällikön virkaan. 

Vapaan sivistystyön toiminnassa lähivuosien haasteena on tavoittaa 
sellaiset kohderyhmät, jotka nyt ovat vähemmistönä toiminnassa. Hel-
singin työväenopiston toiminnassa korostuu lähivuosina yhteistyö Hel-
singin muiden aikuiskoulutusta järjestävien tahojen kanssa sekä maa-
hanmuuttajien ja työelämän ulkopuolella olevien koulutus. Tästä joh-
tuen valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota sekä Helsingin kaupun-
gin että työväenopiston toimintaympäristön tuntemukseen ja kykyyn 
johtaa muutosta Helsingin strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Näitä seikkoja on arvioitu hakemusten lisäksi haastattelussa ja henkilö-
arvioinnissa.

Esittelijä katsoo, että hakijoiden hakemusten, haastattelujen ja henkilö-
arvioinnin jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella Ville Ylikahrilla 
on hakijoista parhaimmat edellytykset vapaan sivistystyön päällikön vi-
ran ja Helsingin työväen rehtorin tehtävän menestykselliseen hoitami-
seen. 
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Hänen valintaansa puoltaa vapaan sivistystyön oppilaitoksen johtamis- 
ja kehittämiskokemuksen lisäksi vahva Helsingin työväenopiston toi-
mintaympäristön ja kaupungin päätöksentekojärjestelmän tuntemus. 
Hän etunaan on myös alan luottamustehtävissä hankittu monipuolinen 
vapaan sivistystyön kentän tuntemus. Hänellä on laajat verkostot ja ko-
kemusta myös maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen kehittämises-
sä. Hän toi haastattelussa esille strategisen ja laaja-alaisen näkemyk-
sen työväenopiston roolista, tehtävästä ja kehittämisen suuntaviivoista. 
Hänen vahvuutenaan on myös kyky viestiä sanomansa selkeästi ja ta-
voitteellisesti. 

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että vapaan sivistystyön  
päällikön virkaan valitaan Ville Ylikahri. Vapaan sivistystyön päällikkö 
toimii Helsingin työväenopiston rehtorina.  

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköises-
sä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostu-
muksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

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

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 225
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia päätöksiä:

 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
o 24.10.2018 § 66 Hankinta, eräiden suomen- ja ruotsinkie-

listen peruskoulujen ja lukioiden erikoisikkunoiden pesut 
ja yläpölyjen poistot ajalla 1.11.2018 - 31.1.2019 

o 23.10.2018 § 65 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän 
yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon hankinta  

 Hallintojohtaja 
o 26.10.2018 § 210: Skidit liikkuu ry:lle maksettavan avus-

tuksen ennakko perusopetuslain mukaiseen koululaisten 
iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2018 - 2019

o 26.10.2018 § 209: Päiväkoti Borgströminmäen irtokalus-
tehankinta, minikilpailutus

 Varhaiskasvatusjohtaja 26.10.2018 § 45: Virkasuhteen täyttäminen, 
varhaiskasvatusyksikköBorgströminmäki  päiväkodinjohtajan virka 
työavain 5-1823-18

 Hankintapäällikkö 
o 26.10.2018 § 2: Malminkartanon päiväkodin paviljongin ir-

tokalustehankinnat, minikilpailutus 
o 26.10.2018 § 3: Päiväkoti Käpylinnan irtokalustehankinta, 

minikilpailutus
o 26.10.2018 § 4: Palveluverkkoprosessin kehittämisen ja 

yhtenäistämisen konsulttipalvelun hankinta
 Tietohallintopäällikkö 17.10.2018 § 28: Adoben Creative Cloud -so-

velluspaketin hankinta 

Viranhaltijapäätökset

  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 226
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 280 Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan jäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Mirita 
Saxbergille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luotta-
mustoimesta ja valita Ted Apterin varajäsenen Tiina Larssonin jäse-
neksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti 
valita Tiina Larssonin tilalle uudeksi varajäseneksi Laura Vanamon 
kasvatus- ja koulutuslautakuntaan.

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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§ 227
Vuoden 2018 talousarvion kolmas toteutumisennuste

HEL 2018-005610 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2018 ta-
lousarvion kolmannen toteutumisennusteen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Väliraportti 5.10 Kasko Syrjäytymisen ehkäisemisen erillismääräraha

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan hallintokunnat tekevät vuonna 2018 neljä talousarvion toteutu-
misennustetta, joista tämä on kolmas. 

Kanslian ohjeiden mukaan toteutumisennusteet on annettava tiedoksi 
lautakunnalle. Lautakunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talous-
arvio ei ole toteutumassa. 

Ennusteen yhteydessä raportoidaan myös kaupunkistrategian toteutu-
misesta.

Kolmanteen ennusteeseen on sisällytetty uutena kohtana kaupungin-
hallituksen myöntämän 5 miljoonan euron erillismäärärahan käytön ra-
portointi. Määräraha myönnettiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen 
ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Määrärahasta 2 miljoonaa 
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euroa kohdennettiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytettäväk-
si. Väliraportti tämän määrärahan käytöstä on ennusteen liitteenä.

Käyttötalouden tulot ja menot

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 5,4 miljoonaa euroa eli 9,7 % enem-
män kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttö-
tarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta 
rahoituksesta, jota ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa sekä 
kasvaneista varhaiskasvatuksen maksuista.

Menoja ennakoidaan kertyvän 4,9 miljoonaa euroa eli 0,4% yli talousar-
vion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisis-
ta valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita 
ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. 

Vuoden 2018 toteutunut palkankorotus ja kertaerän jaksottaminen vuo-
den 2018 kuluksi lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoja 
yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla. Ennusteen mukaan toimiala pystyy 
sopeuttamaan nämä lisäkustannukset talousarvioon kokonaisuudes-
saan.

Investointimenot

Investointimäärärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä, myönnetty 
ylitysoikeus mukaan lukien, 17,0 miljoonaa euroa pääasiassa viivästy-
neiden tietotekniikkahankkeiden ja -investointien vuoksi.  Ict-investoin-
neissa on syntynyt lisäksi säästöjä johtuen siitä, että hankinnat on pys-
tytty tekemään budjetissa arvioitua edullisemmin. 

Ennusteen mukaan tietotekniikkahankintoihin varattuja määrärahoja jää 
käyttämättä 16,2 miljoonaa euroa ja muihin hankintoihin (tilojen kalus-
taminen ja varustaminen) varattuja määrärahoja 0,8 miljoonaa euroa. 
Tietotekniikkahankinnoissa toteutuvien hankintojen arvioidaan tulevan 
noin miljoona euroa budjetoitua edullisemmiksi. Loppuosa määrära-
hoista jää käyttämättä hankkeiden ja hankintojen viivästymisestä joh-
tuen.

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymi-
sistä, tietohallinnon henkilöstövajeesta ja hankintojen uudelleenarvioin-
nista. Toimialan laitetilauksien suuruudesta johtuen toimittajat eivät 
pysty toimittamaan kaikkia tilattuja laitteita annetussa aikataulussa. 
Hankintojen valmistelua on viivästyttänyt myös tietohallinnon henkilös-
tövaje, jota on pystytty asteittain korjaamaan vuoden kuluessa. Merkit-
täviä hankintakokonaisuuksia, kuten oppimisen kokonaisvaltaiseen tie-
tojärjestelmään liittyviä hankintoja on arvioitu uudelleen. Järjestelmän 
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kustannustehokkuuden varmistamiseksi järjestelmäarkkitehtuuria on 
tarkistettu syksyn aikana, minkä jälkeen hankinnat käynnistetään.

Siirtyvät hankinnat jakautuvat tietotekniikan osalta seuraavasti:
- tietojärjestelmähankinnat 3,2 miljoonaa euroa
- IT-laitteet ja verkot ml. digitalisaatio-ohjelmaan liittyvät hankinnat 8,6 
miljoonaa euroa
- muut IT-laitteet ja turvajärjestelmät 4,4 miljoonaa euroa

Siirtyvien investointihankkeiden osalta tullaan esittämään käyttämättä 
jäävän määrärahan ylitysoikeutta vuodelle 2019. Investointimääräraho-
jen osalta ylitysoikeusesitykset vuodelle 2019 on tehtävä 7.1.2019 
mennessä.

Asiakasmäärät

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ennakoidaan olevan lapsia 
noin 350 eli 0,8 % vähemmän, kun talousarviossa on ennakoitu. Kau-
pungin omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan lapsia noin 345 alle 
talousarvion. Yksityisen hoidon tuen lapsimäärä ylittää talousarvion 375 
lapsella ja kotihoidontuen lapsimäärä alittaa talousarvion 450 lapsella. 
Ostopalvelupäiväkodeissa olevien lapsien määrän ennakoidaan ylittä-
vän talousarvion noin 70 lapsella. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuk-
sessa lapsimäärän arvioidaan jäävän talousarviosta noin 169 lapsella 
eli -6,6 %. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan ylit-
tävän talousarvion 348 (0,9%) oppilaalla. Ruotsinkielisen perusopetuk-
sen oppilasmäärä ylittää talousarvion 27 (0,8%) oppilaalla.

Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion 65 (0,9%) opiskelijalla. Ruotsinkielisten lukioiden opiskelija-
määrän ennustetaan ylittävän talousarvion 42 (3,5%) opiskelijalla.

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion sekä järjestämisluvan noin 400 opiskelijavuodella. Valtio on 
myöntänyt Helsingin kaupungin järjestämislupaan harkinnanvaraisena 
lisäyksenä täksi vuodeksi 1 000 lisäopiskelijavuotta. Syyskuun alussa 
ennustettu opiskelijavuosimäärä oli talousarvion opiskelijavuosimäärän 
tasolla. Jatkuvan opiskelijahaun käynnistyttyä opiskelijavuosien määrän 
odotetaan kuitenkin ylittävän talousarvion. Opiskelijavuosimäärät ovat 
kasvaneet etenkin oppisopimuskoulutuksessa. 

Vapaan sivistystyön opetustuntimäärien ennustetaan pysyvän talousar-
vion tasolla. Suomenkielisen työväenopiston opiskelijamäärän ennuste-
taan pysyvän talousarvion tasolla. Ruotsinkielisen työväenopiston opis-
kelijamäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 300 opiskelijalla.
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Kaupunkistrategian toteuttaminen

Englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärän 
kaksinkertaistaminen aloitetaan syksyllä 2018. Ensimmäisen vieraan 
kielen opetus kaikille peruskoulun ensimmäisellä luokalla oleville oppi-
laille aloitetaan syksyllä 2018. Kiinan kielen opiskelua laajennetaan pe-
ruskouluissa ja lukioissa. Varhaiskasvatuksen kielirikasteinen kokeilu 
on jatkunut ja perusopetuksessa on laajennettu kielirikasteista opetusta 
ja kielikylpytoimintaa. 

Maksuton neljän tunnin vahaiskasvatus viisi-vuotiaille alkaa elokuussa 
2018.

Avoimen ammattiopiston toiminta on jatkunut samoin kuin osaamiskes-
kuksen toiminta ja ohjaamo-toimintamalli. Monikulttuuriset ohjaajat ovat 
jatkaneet työtään peruskouluissa.

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jatketaan suomen- ja ruotsinkieli-
sessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa edelleen ja sitä on laajennettu ruotsinkieliseen 
varhaiskasvatukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Myönteisellä 
erityiskohtelulla edistetään tasa-arvoisten varhaiskasvatus- ja koulutus-
palvelujen toteutumista ja ehkäistään segregaatiokehitystä. 

Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemisen kaupunkistrategiahanke 
pureutuu systeemisten, syrjäyttävien mekanismien tunnistamiseen ja 
korjaamiseen. Työskentely on käynnistetty yhteistyössä toimialojen ja 
kumppaneiden kanssa. Hankehenkilöstö on rekrytoitu, kevään työpajo-
jen ideoita jatkotyöstetään pilotoitaviksi sekä indikaattorityö on käynnis-
tetty. 

Kiusaamisen vastainen ohjelma on käynnistetty. Kiusaamisen nykyti-
lannetta on kartoitettu eri menetelmin ja eri kohderyhmiä kuullen var-
haiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Kartoituksen 
avulla on saatu keskeisiä teemoja esiin. Kouluilla on suunnitelmat kiu-
saamis- ja häirintätilanteiden varalta ja lähtökohtaisesti kiusaamiseen 
puututaan aina. Nykytilan kartoitus toi esiin puuttumisen hankaluuden 
ja seurannan vaikeuden: vyyhtiin liittyy usein sosiaalinen media, kiusa-
tun haluttomuus puhua aiheesta ja vanhempien tulehtuneet välit toisten 
vanhempien kanssa tai epäluuloisuus koulun henkilöstön osaamiseen.

Koulutustakuuta toteutetaan edelleen Helsingissä, eli kaikille perusope-
tuksen päättäville on tarjolla jatkokoulutuspaikka. Perusopetuksen opin-
to-ohjauksen lisäksi keskeisiä toimia koulutustakuun varmistamiseksi 
ovat Stadin ammattiopiston Bryggan palvelut ml. avoimet opinnot, nuor-
ten työpajat sekä kaupungin yhteinen Ohjaamo-palvelu. Stadin ammat-
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tiopisto tarjoaa Ohjaamon asiakkaille erityisopetuksen ja opinto-ohjauk-
sen palveluita sekä yksilöllisiä polkuja opiskelun aloittamiseksi. 

Toimialalla toteutetaan kasvatuksen ja opetuksen digitalisaatio-ohjel-
maa edelleen. Digitalisaatio-ohjelma 2016–2019 toteuttaa uusia var-
haiskasvatussuunnitelmia ja opetussuunnitelmia. Sen päätavoitteena 
on tulevaisuuden hyvä kasvu ja oppiminen, jossa tietoteknologialla on 
keskeinen merkitys. Digitalisaation tavoitteena on pysyvä pedagogisen 
toimintakulttuurin, prosessien ja rakenteiden muutos. Muutoksessa 
hyödynnetään tietotyövälineitä, opetuksen, oppimisen ja toiminnan tie-
tojärjestelmäkokonaisuutta, digitaalisia oppimisympäristöjä ja sähköisiä 
materiaaleja sekä uutta osaamista. Digitaalinen teknologia liittyy oppi-
jan oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Ohjelman 
lähtökohtina ovat oppimisen laajeneminen luokkahuoneen tai toimitilan 
ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin, oppijan osallistumi-
nen ja osallisuus, yhteisöllisyys sekä tulevaisuuden taitojen oppiminen.

Väliraportti kaupunginhallituksen myöntämästä erillismäärärahasta syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen

Kaupunginhallitus päätti 19.3.2018 myöntää 5 miljoonan euron erillis-
määrärahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen 
eriytymisen torjumiseen lautakuntien esitysten pohjalta seuraavasti:

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 2 miljoonaa euroa

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 1 miljoonaa euroa

- Sosiaali- ja terveystoimiala 2 miljoonaa euroa

Määräraha on kaupunginhallituksen käyttövaroissa.

Kaupunginhallitus päätti samalla, että hankkeen etenemisestä ja tulok-
sista tulee raportoida lautakuntia ja kaupunginhallitusta säännöllisesti 
hankkeiden edetessä. 

Raportointi on kytketty osaksi talousarvion toteumaennusteita. Kaupun-
ginkanslian ohjeistuksen mukainen väliraportti kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan osalta on liitteenä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toimialalla on kaksi sitovaa tavoitetta vuoden 2018 talousarviossa. Mo-
lemmille tavoitteille on asetettu viisi mittaria, joista kolmessa tulee saa-
vuttaa tavoitetaso, jotta sitova tavoite toteutuu.

Tavoite 1: Helsingissä joustavat elinikäisen oppimisen polut ottavat 
huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet
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Tavoitteen viidestä mittarista neljän ennustetaan saavuttavan tavoiteta-
son, millä perusteella tavoitteen arvioidaan toteutuvan.

Tavoite 2: Tehostetaan toimialan yhteistä tilankäyttöä

Tavoitteen viidestä mittarista kolmen ennustetaan saavuttavan tavoite-
tason. Tavoitteen ennustetaan näin ollen toteutuvan, mutta toteutumi-
seen liittyy epävarmuutta.

Arvio merkittävimmistä toimintaympäristön riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä riskitekijät pal-
velutuotannossa

Varhaiskasvatuksen palvelujen kysynnän ennustaminen on haastavaa, 
mikä johtuu kasvavasta väestöstä, työllisyyden parantumisesta sekä 5-
vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista palveluiden 
kysyntään. Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut ennakoitua suurempi 
muutos kodinhoidon tuesta muihin hoitomuotoihin, mutta kokonaisasia-
kasmäärät eivät ole kasvaneet täysin ennusteiden mukaisesti.

Ennusteen edellyttämät toimenpiteet

Kolmannen toteutumisennusteen mukaan toimiala pystyy sopeutta-
maan sopimuspalkantarkastuksista aiheutuvat menopaineet kertaerä 
mukaan lukien, mistä johtuen ennuste ei edellytä lautakunnalta tässä 
vaiheessa toimenpiteitä. 

Ylitystä ennakoidaan syntyvän ainoastaan ulkoisella rahoituksella to-
teutettavien hankkeiden menoista. Ylitys on teknistä, koska kaupunki 
saa menoja vastaavan ulkopuolisen rahoituksen. Ylitysoikeusesitykset 
on talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tehtävä käyttötalouden 
osalta marraskuun loppuun mennessä. Lautakunnalle valmistellaan 
marraskuun kokoukseen tarkennettu ennuste ja sen perusteella ylity-
soikeusesitys. 

Siirtyvien investointihankkeiden osalta ylitysoikeudet vuoden 2019 ta-
lousarvioon on tehtävä 7.1.2019. Esitys valmistellaan lautakunnan jou-
lukuun kokoukseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet
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1 Väliraportti 5.10 Kasko Syrjäytymisen ehkäisemisen erillismääräraha

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 228
Varhaiskasvatusta tukevien ja täydentävien järjestöavustusten 
avustusperiaatteet

HEL 2018-010737 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti vahvistaa varhaiskasvatusta tu-
kevien ja täydentävien järjestöavustusten jakoperusteet, joita täydentä-
vät kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet.

Järjestöavustuksilla tuetaan

- alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja täydentävää lasten-
hoitopalvelua ja varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan 
toteutettavaa kerhotoimintaa.

Järjestöavustuksilla ei tueta

- uskonnollista eikä poliittista toimintaa

- palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai jonka kau-
punki järjestää palvelusetelillä.

Avustuksia myönnettäessä toiminnasta aiheutuvat palkkakustannukset 
huomioidaan enintään kunnallisen virkaehtosopimuksen varhaiskasva-
tuksen hoito- ja huolenpitotehtävien palkkahinnoittelun mukaisen tunti-
palkan ja henkilösivukulujen suuruisena.

Avustukset myönnetään talousarvion puitteissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Varhaiskasvatusta tukevat ja täydentävät järjestöavustukset ovat haet-
tavissa vuosittain tammi-helmikuun aikana. Tarkempi vuosittainen ha-
kuaika ilmoitetaan kaupungin avustusten yhteiskuulutuksessa joulu-
kuun aikana. Avustuksen myöntämisen ehtoina noudatetaan kaupun-
ginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusohjeita ja vuo-
sittain talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeita sekä 
muita kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan hyväksymiä toiminnan toteuttamista koskevia ohjeistuksia ja 
päätöksiä.

Avustuskuulutuksessa hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemukses-
sa:

- Tuntimäärä/vko

- Toimintakerrat/kuukausi

- Ohjaajien lukumäärä, mikäli hakee avustusta ohjaajien palkkakustan-
nuksiin

- Luettelo tarvikkeista, mikäli hakija hakee avustusta tarvikkeisiin

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla toteutettava 
kerhotoiminta ja niitä täydentävä lastenhoitopalvelu monipuolistavat 
lastenhoidon järjestelyjä sekä lisäävät lasten harrastusmahdollisuuksia 
ja osaltaan myös ehkäisevät syrjäytymistä. Alle kouluikäisiin lapsiin 
kohdistuva kerhotoiminta ja varhaiskasvatuspalveluja täydentävä las-
tenhoitopalvelu tapahtuu arkisin päiväaikaan.

Järjestöavustuksilla ei tueta uskonnollista eikä poliittista toimintaa eikä 
myöskään palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai 
jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Talouspalvelut
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§ 229
Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2018 kor-
vauksen perusteena olevat kustannukset

HEL 2018-011122 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa 17.4.2018 (§ 69) teke-
määnsä päätöstä hyväksymällä yksityiskoulusopimuksen 5.3. kohdas-
sa tarkoitetut korvauksen laskentaperiaatteet esittelijän selvityksen mu-
kaisena sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5 luvun perusteella yk-
sityisille sopimuskouluille seuraavat vuoden 2018 kaupungin korvaus-
ten perusteena olevat tarkistetut euromäärät helsinkiläistä oppilasta 
kohden laskettuina:

Laskelma on tehty Helsingin kaupungin koulujen budjetointiperiaattei-
den mukaisesti.

Tarkistetut kustannukset sekä oikealla kotikuntakorvaus ja muut sopi-
muksessa tarkoitetut vähennettävät tulot:

   
Apollon Yhteiskoulu 10 042€/opp. 9 367 €/opp.
Elias-koulu 7 781 €/opp. 7 758 €/opp.
Hgin Suomalainen Yhteiskoulu 6 421 €/opp. 7 803 €/opp.
Helsingin Uusi yhteiskoulu 8 644 €/opp. 8 680 €/opp.
Helsingin yhteislyseo 8 292 €/opp. 9 145 €/opp.
Herttoniemen yhteiskoulu 7 804 €/opp. 10 188 €/opp.
Kulosaaren yhteiskoulu 7 347 €/opp. 9 839 €/opp.
Lauttasaaren yhteiskoulu 8 002 €/opp. 8 942 €/opp.
Maunulan yhteiskoulu 8 520 €/opp. 8 891 €/opp.
Munkkiniemen yhteiskoulu 7 999 €/opp. 9 758 €/opp.
Oulunkylän yhteiskoulu 7 520 €/opp. 9 798 €/opp.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu 7 644 €/opp. 9 926 €/opp.
Töölön yhteiskoulu 8 076 €/opp. 9 541 €/opp.

  

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden 
laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta koh-
den maksetut kotikuntakorvaukset ja muut sopimuksessa tarkoitetut tu-
lot, ei koululle makseta rahoituslainsäädäntöön perustuvan kotikunta-
korvauksen lisäksi sopimuksen perusteella kaupungin korvausta. Kau-
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pungin lisäkorvausta ei siten muodostu seuraaville kouluille: Helsingin 
Suomalainen Yhteiskoulu, Helsingin Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteis-
lyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren 
yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulun-
kylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulu.

Sopimuksen perusteella maksettavaa kaupungin lisäkorvausta muo-
dostuu oppilasta kohden laskettuna seuraavasti:

 Tarkistettu Ennakkoilmoitus
Apollon yhteiskoulu 675 €/opp. - 501 €/opp.
Elias-koulu 23 €/opp. - 43 €/opp.

  

Oppilasta kohden tarkistettu korvaus maksetaan yksityiskoulusopimuk-
sen 3.1.2. kohdan mukaisesti helsinkiläisten oppilaiden osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2018 tarkistus korvauslaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n mukaan Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päättää ja ilmoittaa kouluille seuraavaa kalenterivuotta varten 
korvauksen suuruuden oppilasta kohden laskettuna lokakuun loppuun 
mennessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkistaa korvauksen suu-
ruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä 
toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen 
suuruudesta kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden 
talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on ilmoittanut yksityiskoulusopimuksen 
perusteella yksityisille sopimuskouluille vuoden 2018 korvauksen pe-
rusteena olevat euromäärät oppilasta kohden laskettuina. Kaupungin 
korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan vähentämäl-
lä hyväksytyistä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun 
ylläpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset 
ja muut valtionosuudet sekä -avustukset.

Korvausten valmistelussa on sovellettu seuraavia laskentaperiaatteita:

Sopimuksen 5 luvun mukaisesti korvauksen perusteena olevat kustan-
nukset on valmisteltu soveltaen kaupungin koulujen vastaavien luokka-
asteiden periaatteita seuraavasti: 

– Valtionavustukset 

Sopimuksen 5.1. §:n mukaan kaupungin maksamasta korvauksesta vä-
hennetään yksityiselle opetuksen järjestäjälle rahoituslainsäädännön 
perusteella maksettavat korvaukset ja muut valtionosuudet sekä valtio-
navustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat tämän sopimuksen tarkoitta-
maan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimintaan.

Helsingin kaupungin saamia harkinnanvaraisia valtion avustuksia, ku-
ten opetusryhmien pienentämiseen myönnetty avustus, ei ole otettu 
huomioon laskelmassa korvauksesta vähennettävinä tuloina eikä kus-
tannuksia korvauksen perusteena olevina menoina. 

– Rehtorien ja opettajien palkkausmenot, 5.2. §:n a-kohta

Korvauksen perusteena olevat tuntimäärät on laskettu soveltamalla 
opetuslautakunnan 30.1.2007 päättämiä yleisopetuksen tuntikehyksen 
laskentamalleja. Vuosiluokkien 7-9 tuntikehykseen on kohdennettu 
opetuslautakunnan päätöksen 25.5.2010 (§ 108) mukaisesti 2 %:n vä-
hennys alkaen 1.8.2011.

Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan tuntiresurs-
sin ja kaupungin peruskoulujen keskimääräisten tuntihintojen tuloina. 
Korvauslaskelmassa on käytetty opetusviraston tulosbudjetin 2018 
vuosiviikkotuntien keskimääräisiä koulujen palkkaprofiilin mukaisia tun-
tihintoja seuraavasti:

1-6 vuosiluokat 1 749,20 euroa/vuosiviikkotunti

7-9 vuosiluokat 1 935,65 euroa/vuosiviikkotunti

Korvauksen perustetta laskettaessa on sovellettu Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan 16.5.2017 päättämiä yleisopetuksen tuntikehyksen las-
kentamalleja. Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat laske-
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taan oppilashinnan ja kaupungin peruskoulun oppilasmäärien tuloina. 
Uusi rahoitusperiaate otetaan käyttöön asteittain kolmen vuoden siirty-
mäajalla. Vuonna 2018 enimmäisvaikutus palkkamäärärahoihin on 1%. 
Korvauslaskelmassa on käytetty koulujen vuoden 2017 budjettikehyk-
sistä laskettuja peruskoulujen oppilaskohtaisia hintoja:

Opetusmuoto Oppilashinta
1-6 lk. 7-10lk.

Yleisopetus 1 847 2 433
9v. Erityisopetus 3 905 5 482
Integraatiolisä 3 250 3 250
S2-opetus 900 900

  

Lisäksi laskelmassa on otettu huomioon, että Apollon yhteiskouluun, 
Helsingin Uuteen yhteiskouluun, Herttoniemen yhteiskouluun ja Helsin-
gin yhteislyseoon on sijoitettu kaksi erityisopetusryhmää sekä Kulosaa-
ren yhteiskouluun, Munkkiniemen yhteiskouluun, Pohjois-Haagan yh-
teiskouluun ja Töölön yhteiskouluun yksi erityisopetusryhmä.

Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huo-
mioon arvioiden mukaisina ja ne tarkistetaan kehittämisjohtajan teke-
mässä lopullisessa korvauspäätöksessä toteutuneiden sivukulujen mu-
kaiseksi. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on laskelmassa valtioneu-
voston vahvistaman työnantajan maksuprosentin eli 1,53 %:n mukai-
nen. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain.

– Oppilashuolto, 5.2. §:n b-kohta

Lakimuutoksen johdosta koulupsykologi ja -kuraattorikustannuksia ei 
ole huomioitu tässä laskelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on 
erillissopimus kaupungin ja koulujen kesken. Lisäksi on otettu huo-
mioon koulunkäyntiavustajapalvelujen kustannukset kaupungin perus-
koulujen vuoden 2018 resursointiperiaatteiden mukaisesti.

– Kiinteistömenot, 5.2. §:n d-kohta

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset on otet-
tu huomioon korvauksessa Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
31.10.2017 (§ 93) hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Elias-koulun 
osalta on vuokrakustannus tarkistettu opetuslautakunnan päätöksen 
mukaiseksi oppilaskohtaiseksi hinnaksi.

– Muut käyttömenot, 5.2. §:n c-kohta
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Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä 
muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina sa-
mojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kau-
pungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin. Kustannuk-
set on tarkistettu vuoden 2018 toimialan tulosbudjetin mukaisiksi.

Tietotekniikkatukipalveluiden oppilaskohtainen hinta vastaa opetusvi-
raston Helsingin kaupungin kouluille antamaa tietotekniikan tukipalve-
lun kustannusta.

– Koulumatkat, 5.4. §

Sopimuksen mukaan koulut järjestävät ja maksavat koulukuljetukset 
opetuslautakunnan hyväksymien myöntämisperiaatteiden mukaisesti. 
Kustannukset otetaan huomioon toteutuneiden kustannusten mukai-
sesti lopullisen tarkistuslaskennan yhteydessä.

– Positiivinen diskriminaatio, 5. luku

Sopimuksen 5 luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva 
oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään opetuslautakunnan 
hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin ta-
lousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen 
vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein.

Kustannusvaikutukset

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden 
laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta koh-
den maksetut rahoituslainsäädäntöön perustuvat kotikuntakorvaukset 
sekä valtionosuudet ja -avustukset, ei koululle makseta sopimuksen 
perusteella lisäkorvausta.

Liitteenä oleva korvauslaskelma on laskettu kaikkien sopimuskoulujen 
osalta.

Tarkistuslaskennan muutosvaikutukset kaupungin korvauksen perus-
teena oleviin kustannuksiin ovat seuraavat:

 Tarkistettu Ennakkoilm.
Apollon yhteiskoulu 10 042 euroa/opp. 9 201 euroa/opp.
Elias-koulu 7 781 euroa/opp. 7 492 euroa/opp.
Hgin Suomalainen yhteiskoulu 6 421 euroa/opp. 5 994 euroa/opp.
Helsingin Uusi yhteiskoulu 8 644 euroa/opp. 7 519 euroa/opp.
Helsingin yhteislyseo 8 292 euroa/opp. 7 652 euroa/opp.
Herttoniemen yhteiskoulu 7 804 euroa/opp. 7119 euroa/opp.
Kulosaaren yhteiskoulu 7 347 euroa/opp. 6 510 euroa/opp.
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Lauttasaaren yhteiskoulu 8 002 euroa/opp. 6 928 euroa/opp.
Maunulan yhteiskoulu 8 520 euroa/opp. 7 870 euroa/opp.
Munkkiniemen yhteiskoulu 7 999 euroa/opp. 7 346 euroa/opp.
Oulunkylän yhteiskoulu 7 520 euroa/opp. 6 896 euroa/opp.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu 7 644 euroa/opp. 6 780 euroa/opp.
Töölön yhteiskoulu 8 076 euroa/opp. 7 140 euroa/opp.

  

Koulujen suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja korjaus-
kustannukset vähennetään seuraavan vuoden korvauksesta. Peruso-
petuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät tarkistukset ote-
taan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa vuokrakustan-
nuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. Nämä tarkis-
tukset otetaan huomioon kehittämisjohtajan lopullisissa korvauspäätök-
sissä.

Helsingin Kristillinen koulu

Helsingin Kristillinen koulu ei ole toimittanut sopimuskorvauslaskentaa 
varten yksityiskoulusopimuksen mukaisia tietoja vuoden 2018 korvaus-
laskelman tarkistamiseksi eikä vuoden 2019 ennakkolaskelman laatimi-
seksi. Koululle on maksettu ennakkolaskelman perusteella sopimuskor-
vausta vuonna 2018 yhteensä 267 998 euroa. Kristillisen koulun osalta 
tiedot tuodaan lautakunnan päätettäväksi, kun sopimuksen mukaiset 
tiedot on saatu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2018 tarkistus korvauslaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Yksityiset sopimuskoulut
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§ 230
Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushank-
keita koskevat suunnitelmat vuodelle 2019

HEL 2018-011123 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä yksityiskoulusopimuk-
sen 5.2. kohdassa tarkoitetun vuokria sekä pieniä perusparannushank-
keita koskevan suunnitelman vuoden 2019 osalta esityslistan liitteenä 
olevien suunnitelmien mukaisesti otettavaksi huomioon osana sopi-
muksen mukaista korvauslaskelmaa. Yksityiskoulusopimuksen mukaan 
suunnitelmassa hyväksyttyjä kustannuksia ei voida käyttää muihin 
käyttötarkoituksiin.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan muuttamaan koulun edellä tarkoitettua hankekohtaista suunnitel-
maa koulun esityksen perusteella edellyttäen, että esitys on tehty toi-
mialalle ennen ko. hankkeiden rakennustöiden aloittamista, muutok-
seen on perusteltu tarve ja että ko. koulun korjaukseen, kunnossapi-
toon ja pieniin perusparannuksiin suunnitelmassa hyväksyttyä kokonai-
seuromäärää ei ylitetä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 kunnossapito sekä pienet hankkeet
2 2019 tilavuokrat liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ja yksityisten sopimuskoulujen ylläpitäjien kesken 
tehdyissä sopimuksissa on sovittu, että kaupungin maksamassa kor-
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vauksessa otetaan huomioon koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja 
korjauskustannukset kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 26 §:n mu-
kaan mm. perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun toiminnan edel-
lyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toi-
menpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 400 
000 euroa. Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäve-
rottomia kustannuksia. Näin ollen tätä pienemmät hankkeet luetaan 
käyttökustannuksiksi ja niihin myönnetään valtionosuutta käyttökustan-
nusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijakohtaisten yksikkö-
hintojen kautta.

Yksityiskoulusopimuksen 5.1. kohdan mukaisesti kaupungin maksa-
man sopimuskorvauksen suuruutta määrättäessä korvauksen perus-
teena olevista kustannuksista vähennetään helsinkiläisten oppilaiden 
osalta yksityiselle opetuksen järjestäjälle valtionosuudesta annetun 
lainsäädännön perusteella maksettava rahoitus siltä osin kuin se koh-
distuu tämän sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin 
kuuluvaan toimintaan. Yksityisen sopimuskoulun edellä tarkoitettu ra-
hoitus muodostuu pääosin lukiokoulutukseen maksettavasta yksikkö-
hintarahoituksesta ja perusopetukseen maksettavasta peruspalvelujen 
valtionosuusjärjestelmän mukaisesta kotikuntakorvausrahoituksesta, 
jotka sisältävät valtakunnallisissa kustannuspohjissa myös alle 400 000 
euron suuruiset perusparannukset.

Koska kaupungin sopimuskorvausta määrättäessä korvauksen perus-
teena olevista kustannuksista näin ollen vähennetään myös alle 400 
000 euron pienet perusparannukset osana koulun saamaa valtiono-
suuslainsäädännön mukaista rahoitusta, voidaan sopimuskoulua pitää 
oikeutettuna saamaan myös hyväkseen kaupungin sopimuskorvauksen 
perusteena olevissa kustannuksissa alle 400 000 euron suuruisten pe-
rustamishankkeiden kustannuksia opetuslautakunnan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti.

Keväällä 2018 sopimuskoulujen antamista perusparannushanke-esityk-
sistä vuodelle 2019 on pienet hankkeet (alle 400 000 euroa) siirretty 
yhteiselle kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet peruspa-
rannushankkeet -listalle (liite 1).

Korjaus- ja kunnossapitokustannukset kaupungin kouluihin nähden ei-
vät välttämättä ole vertailukelpoisia. Korjaus- ja kunnossapitoesitysten 
tarpeellisuutta mietittäessä olisi hyvä, että käytössä olisi tilakeskuksen 
laatima kuntokartoitus.
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Helsingin Kristillinen koulu ei toimittanut yksityiskoulusopimuksen mu-
kaisia tietoja. Koulu tuodaan käsittelyyn erillisenä, kun tarvittavat asia-
kirjat on saatu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 kunnossapito sekä pienet hankkeet
2 2019 tilavuokrat liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Yksityiset sopimuskoulut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018 27 (70)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
30.10.2018

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

§ 231
Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuo-
den 2019 korvauksesta

HEL 2018-011090 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä korvauksen laskenta-
perusteet sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n perusteella 
yksityisille sopimuskouluille seuraavat arviot vuoden 2019 kaupungin 
korvausten suuruudesta oppilasta kohden laskettuina:

Apollon yhteiskoulu 881 euroa/opp.

Helsingin Uusi yhteiskoulu 112 euroa/opp.

Elias-koulu 224 euroa/opp.

Korvaus maksetaan yksityiskoulusopimuksen 3.1.2. §:ssä tarkoitettujen 
oppilaiden osalta.

Kaupungin korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan 
vähentämällä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun yl-
läpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset ja 
muut valtionosuudet ja -avustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat sopi-
muksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimin-
taan.  

Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä valtiovarainministeriön hal-
linnonalalla on tehty päätös kustannusten tarkistamatta jättämisestä. 
Vuoden 2019 kotikuntakorvauksen pohjana käytettävää koulukohtaista 
oppilasmäärän tilannetta 31.12.2017 ei ole käytettävissä laskelmaa 
tehdessä.

Korvauksen suuruutta arvioitaessa korvauksen perusteena olevat kus-
tannukset oppilasmäärää kohden laskettuna ovat seuraavat:  

Apollon yhteiskoulu 9 859 euroa/opp
Elias-koulu 7 995 euroa/opp.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 6 321 euroa/opp.
Helsingin Uusi yhteiskoulu 8 503 euroa/opp
Helsingin yhteislyseo 8 075 euroa/opp
Herttoniemen yhteiskoulu 7 639 euroa/opp
Kulosaaren yhteiskoulu 7 269 euroa/opp.
Lauttasaaren yhteiskoulu 7 818 euroa/opp
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Maunulan yhteiskoulu 8 256 euroa/opp.
Munkkiniemen yhteiskoulu 7 822 euroa/opp.
Oulunkylän yhteiskoulu 7 394 euroa/opp.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu 7 537 euroa/opp.
Töölön yhteiskoulu 7 910 euroa/opp.

  

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot ovat yhtä suuret 
tai pienemmät kuin edellä tarkoitetut koulun saamat tulot, ei koululle 
makseta sopimuksen perusteella kaupungin korvausta.

Ennakkoarvion mukaan korvausta ei vuonna 2018 makseta Helsingin 
Suomalaiselle Yhteiskoululle, Helsingin yhteislyseolle, Herttoniemen 
yhteiskoululle, Kulosaaren yhteiskoululle, Lauttasaaren yhteiskoululle, 
Maunulan yhteiskoululle, Munkkiniemen yhteiskoululle, Oulunkylän yh-
teiskoululle, Pohjois-Haagan yhteiskoululle ja Töölön yhteiskoululle, 
koska ennakkoarvioiden mukaan kaupungin korvauksen perusteena 
olevista kustannuksista sopimuksen 5.1. §:n mukaisesti vähennettävät 
tulot ovat suuremmat kuin korvauksen perusteena olevat kustannukset.

Sopimuksen 5.3 §:n mukaisesti lautakunta tarkistaa korvauksen suu-
ruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä 
toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen 
suuruudesta myös kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näi-
den talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.

Kaupungin korvauksen perusteena olevia kustannuksia tarkistetaan ot-
tamalla huomioon rehtorin ja opettajien palkkausmenojen todelliset si-
vukulut sekä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan koulukohtaisesti 
hyväksymät koulunkäyntiavustajapalvelujen, ulkomaalaisopetuksen se-
kä koulukokeilu- ja kehittämistehtävien sekä integraatio-opetuksen 
määräraha. Korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähenne-
tään koulujen suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja pie-
nien perusparannushankkeiden kustannukset.  

Perus- ja lukio-opetuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät 
tarkistukset otetaan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa 
vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. 
Lopullista korvausta määriteltäessä tarkistetaan myös korvauksen pe-
rusteena olevista kustannuksista vähennettävät yksityisten koulujen 
vuoden 2019 kotikuntakorvaukset sekä lisäksi koulun saamat valtiono-
suudet ja avustukset.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018 29 (70)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
30.10.2018

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 Ennakko ltk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sopimuksen 5.1. §:n mukaan kaupunki maksaa ylläpitäjälle vuosiluok-
kien toiminnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi Helsingissä 
asuvaa korvauksen perusteena olevaa oppilasta kohden euromäärän, 
joka määrätään opetuslautakunnan hyväksymiä korvauksen laskenta-
periaatteita noudattaen. Korvausperusteita hyväksyessään lautakunta 
soveltaa Helsingin kaupungin opetustoimen talousarvioon varattujen 
määrärahojen puitteissa kaupungin peruskoulun vastaavien luokka-as-
teiden rahoituksessa noudatettavia periaatteita.   

Rehtorien ja opettajien palkkausmenot  

Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan tuntiresurs-
sin ja kaupungin peruskoulujen keskimääräisten tuntihintojen tuloina. 
Korvauslaskelmassa on käytetty opetusviraston tulosbudjetin 2018 
vuosiviikkotuntien keskimääräisiä koulujen palkkaprofiilin mukaisia tun-
tihintoja seuraavasti:

1-6 vuosiluokat 1 749,20 euroa/vuosiviikkotunti

7-9 vuosiluokat 1 935,65 euroa/vuosiviikkotunti

Korvauksen perustetta laskettaessa on sovellettu Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan 16.5.2017 päättämiä yleisopetuksen tuntikehyksen las-
kentamalleja. Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat laske-
taan oppilashinnan ja kaupungin peruskoulun oppilasmäärien tuloina. 
Uusi rahoitusperiaate otetaan käyttöön asteittain kolmen vuoden siirty-
mäajalla. Vuonna 2019 enimmäisvaikutus palkkamäärärahoihin on 2%. 
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Korvauslaskelmassa on käytetty koulujen vuoden 2017 budjettikehyk-
sistä laskettuja peruskoulujen oppilaskohtaisia hintoja:

Opetusmuoto Oppilashinta
1-6 lk. 7-10lk.

Yleisopetus 1 847 2 433
9v. Erityisopetus 3 905 5 482
Integraatiolisä 3 250 3 250
S2-opetus 900 900

  

Oppilashinta tarkistetaan sen jälkeen, kun toimialan tulosbudjetti on hy-
väksytty ja koulujen taloudelliset kehykset on päätetty.  

Laskelmassa on otettu huomioon, että Kulosaaren yhteiskouluun, Töö-
lön yhteiskouluun ja Pohjois-Haagan yhteiskouluun ja Munkkiniemen 
yhteiskouluun on sijoitettu yksi erityisopetusryhmä ja Herttoniemen yh-
teiskouluun, Helsingin Uuteen yhteiskouluun, Helsingin yhteislyseoon, 
Maunulan yhteiskouluun ja Apollon yhteiskouluun kaksi erityisopetus-
ryhmää.  

Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huo-
mioon viimeisimpien päätösten ja arvioiden mukaisina. Työnantajan so-
siaaliturvamaksuna on käytetty verohallinnon ohjeiden mukaisesti 1,53 
%. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain.

Oppilashuolto, 5.2 §:n b-kohta    

Lakimuutoksen johdosta koulupsykologi ja – kuraattori kustannuksia ei 
ole huomioitu tässä laskelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on 
erillissopimus kaupungin ja koulujen kesken.   

Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustajapalvelujen kustannuk-
set kaupungin peruskoulujen vuoden 2018 resursointiperiaatteiden mu-
kaisesti.  

Muut käyttömenot, 5.2 §:n c-kohta  

Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä 
muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina sa-
mojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kau-
pungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018 31 (70)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
30.10.2018

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

Kiinteistömenot, 5.2 §:n d-kohta  

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset sekä 
pienet hankkeet otetaan huomioon korvauksessa Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suunnitelman mukaisesti.   

Energiakustannukset, alueiden puhtaanapito ja hoito, kiinteistövero, 
koulujen isännöinti ja muut kiinteistökustannukset korvataan arvioita-
vien todellisten ja kaupungin hyväksymien kustannusten perusteella.  

Koulumatkat, 5.4 §  

Koulut järjestävät ja huolehtivat oppilaiden koulumatkoista ja niistä ai-
heutuvista kustannuksista. Koulumatkoista aiheutuvat todelliset kau-
pungin hyväksymät kustannukset otetaan huomioon niiden Helsingissä 
asuvien oppilaiden osalta, joiden koulumatkaan on myönnetty kuljetta-
misavustusta opetuslautakunnan kulloinkin voimassa olevien järjestä-
mis- ja avustusperiaatteiden mukaisesti. Oppilaiden koulumatkakustan-
nukset huomioidaan ennakkoilmoituksessa edellisen vuoden toteuman 
mukaisina. Kustannukset tarkistetaan toteuman perusteiseksi tarkistus-
laskennan yhteydessä.  

Opetuslautakunnan voimassa olevan päätöksen 30.1.2007 (§13) pe-
rusteella toissijaisen oppilaaksioton koulumatka-avustuksen edellytyk-
senä on, että oppilas käy oppilaaksiottoalueen mukaista koulua, muuta 
ensisijaisesti osoitettua koulua tai koulu on määrätty soveltuvuusko-
keen perusteella.  

Elias-koulun oppilaille mainittu koulu ei ole oppilaaksiottoalueen mukai-
nen koulu, muu ensisijaisesti osoitettu koulu eikä koulua ole määrätty 
oppilaille soveltuvuuskokeen perusteella. Oppilaiden huoltajat ovat ha-
keneet koulupaikan lapselleen perusopetuslain 28 §:n 2 momentissa 
säädetyn vapaan hakeutumisoikeuden perusteella. Edellä olevan pe-
rusteella Elias-koulun koulumatkakustannuksia ei ole huomioitu kor-
vauslaskelmassa.   

Positiivinen diskriminaatio  

Sopimuksen 5 luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva 
oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään opetuslautakunnan 
hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin ta-
lousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen 
vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein. 
Sopimuskouluista määrärahan piirissä ovat Apollon yhteiskoulu, Helsin-
gin Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo sekä Maunulan yhteiskoulu.  
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Helsingin Kristillinen koulu

Koulu ei toimittanut yksityiskoulusopimuksen mukaisia tietoja. Koulun 
sopimuskorvauslaskelma tuodaan käsittelyyn erillisenä, kun tarvittavat 
asiakirjat on saatu. 

Kustannusvaikutukset/yhteenveto   

Esityslistan liitteenä on korvauslaskelma kaikkien koulujen osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 Ennakko ltk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Yksityiset sopimuskoulut
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§ 232
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Atte Harjanteen ym. liha- ja maitotaloustuotteiden kulu-
tuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä koskevasta valtuus-
toaloitteesta

HEL 2018-006850 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ruokalistojen ja aterioiden suunnittelu tehdään yhteistyössä palvelun-
tuottajien kanssa. Palvelukuvauksissa on määritelty mm. ruokalistojen 
ja aterioiden suunnittelun periaatteet, laatu ja sisältö. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala vastaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjes-
täjänä niiden määrittelystä. Palveluntuottajat vastaavat ruokapalvelujen 
tuottamisesta, elintarvikkeiden hankinnasta, ruoan valmistuksesta ja 
ruoan tarjoilusta. 

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ruokalista- ja ateriasuunnittelua oh-
jaavat voimassa olevat asiakasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset, 
kuten Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 
(VRN 2018), Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus (VRN 
2017) ja Suomalaiset ravitsemussuositukset (VRN 2014).

Suositusten mukainen terveyttä edistävä ruokavalio sisältää runsaasti 
kasvikunnan tuotteita, kalaa, kasvisrasvoja ja -öljyjä ja vähärasvaisia 
maitovalmisteita. Ravitsemussuositusten tavoitteena on terveyden 
edistämisen lisäksi myös ympäristön kannalta kestävä ruokavalio. Las-
ten ja nuorten ruokapalveluissa on ravitsemuslaadun lisäksi keskeistä, 
että ateriat ja ruokalajit ovat vaihtelevia, syömään houkuttelevia, tunnis-
tettavia ja mieluisia. Ruokailijoiden ohjauksella vaikutetaan mm. ruo-
kaan liittyviin asenteisiin, valintoihin ja säännölliseen ruokailurytmiin. 

Toimialan eri asiakasryhmien aterioilla tarjotaan päivittäin vaihtelevasti 
ja monipuolisesti tuoreita juureksia, vihanneksia ja hedelmiä, ja ne ovat 
ruokailijoiden vapaasti otettavissa. Juurekset, vihannekset ja hedelmät 
tarjotaan pääsääntöisesti komponentteina ja paloina. Tarjoilutapa on li-
sännyt niiden menekkiä.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ruokasuosituksessa suositellaan ruo-
kajuomaksi rasvatonta maitoa ja piimää lautasmallin mukaisesti. Maito 
on mm. hyvä proteiinin ja D-vitamiinin lähde. Suositusten mukaisesti 
toimialan ruokapalveluissa on vähennetty punaisen lihan ja lisätty val-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018 34 (70)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
30.10.2018

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

koisen lihan käyttöä. Ruokien tuotekehityksen yhteydessä mietitään ai-
na myös yksittäisten raaka-aineiden tarkoituksenmukaista käyttöä ruo-
kalajeissa. Ravitsemussuosituksissa ja suunnittelussa otetaan kuiten-
kin huomioon myös suomalainen ruokakulttuuri ja tottumukset. 

Nykyisin mm. Palvelukeskus Helsingin kuuden (6) viikon kiertävällä 
kouluruokalistalla on 30 päivän aikana kasvispääruokia 59,3 %, liha-
pääruokia 30,5 % ja kalapääruokia 10,2 %. Kalkkunaa tai broileria on li-
hapääruoista 8,5 % ja punaista lihaa (sika ja/tai nauta) 22 %, yhteensä 
lihapääruokia on 30,5 %. Kalapääruoka on kasvispääruoan rinnalla ker-
ran viikossa.

Helsingin kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on syys-
lukukaudesta 2007 tarjottu päivittäin ateriavaihtoehdot. Liha- tai kala-
pääruoan rinnalla on kasvispääruokavaihtoehto. Viikoittainen kasvis-
ruokapäivä tuli kaikkiin opetuksen toimipisteisiin alkuvuodesta 2011. 
Ateriavaihtoehdot lisäkkeineen ovat ruokailijoiden vapaassa otossa. 
Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni ruokailija löytää päivittäin 
mieluisan vaihtoehdon. Vegaaneille on tarjottu päivittäin lämmin ateria-
kokonaisuus lukuvuodesta 2003 – 2004, varhaiskasvatuksessa ke-
väästä 2018. Varhaiskasvatuksessa on myös viikoittain kasvisruokapäi-
vä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokapalvelujen ruokakasvatuk-
seen kuuluu olennaisesti, että aikuiset ohjaavat ja rohkaisevat ruokaili-
joita ottamaan riittävästi tarjolla olevia aterianosia lautasmallin ja oman 
kulutuksen mukaan. Kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa salaattipöy-
dän monipuolinen valikoima on tarjolla linjastossa ennen lämpimiä ate-
rianosia. Toimialan ruokapalvelut edistävät eri tavoin ruokailijoiden ter-
veyttä ja hyvinvointia ja niiden tuottamisessa otetaan huomioon myös 
ekologiset vaikutukset. Lasten ja nuorten osallisuus ruokapalveluissa 
varmistaa ruokien hyväksyttävyyttä ja mieluisuutta (ruokaraadit, ravin-
tolatoimikunnat, Sapere-menetelmä).

Palveluntuottajat ovat kehittäneet toimialan pyynnöstä uusia proteiinipi-
toisia raaka-aineita sisältäviä ja lihaa sekä maitotaloustuotteita korvaa-
via kasvispohjaisia ravitsemuksellisesti täysipainoisia ruokalajeja esi-
merkiksi nyhtökaurasta, härkiksestä, soija- ja kaurajuomavalmisteista. 

Kasvisruokien suosio ja mieluisuus kasvaa uusien mieluisten ja moni-
puolisten ruokalajien kehittämisen, uudenlaisten proteiinipistoisten kas-
visraaka-aineiden saatavuuden ja monipuolistumisen sekä ruokailijoi-
den ruokailutottumusten muuttuessa. 

Maito- ja lihatuotteiden käytön puolittaminen vuoteen 2025 edellyttää 
kuitenkin, että korvaavien uusien ja voimassa olevien ravitsemussuosi-
tusten mukaisten suurkeittiövalmistukseen soveltuvien proteiinipitoisten 
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kasvisraaka-aineiden nykyistä laajempaa saatavuutta ja niistä kehitetty-
jen ruokalajien mieluisuuden ja hyväksyttävyyden varmistamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti siihen, että 
tehdyn valtuustoaloitteen tavoitteen tukemiseksi valmistellaan ja selvi-
tetään kaupunkikonsernissa sitä koskeva suunnitelma ja ohjeistus si-
ten, että ne varmistavat myös toimialan voimassa olevien ruokasuosi-
tusten toteutumisen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Harjanteen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 30.10.2018 mennessä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan lausuntoa valtuutettu Atte Harjanteen valtuustoaloit-
teesta liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittamisesta kaupun-
kikonsernissa vuoteen 2025 mennessä. Aloitteessa esitetään, että ta-
voitteen tukemiseksi valmistellaan kaupunkikonsernin kattava suunni-
telma ja ohjeistus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Atte Harjanteen valtuustoaloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 233
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta koskien nuorten läs-
näolo-ja puheoikeutta lautakuntien kokouksissa

HEL 2018-005170 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana asiana sitä, että
kaikissa lautakunnissa kokeillaan nuorten läsnäolo- ja puheoikeutta
kevään 2019 ajan. Lautakunta näkee tärkeänä, että opetussuunnitel-
mien mukaisesti kannustetaan ja tuetaan nuorten osallisuutta demok-
raattisissa päätöksenteon prosesseissa. Kasvatuksessa ja koulutuk-
sessa tuetaan nuorten kuulemista tasa-arvoisesti ja kunnioitetaan nuor-
ten oikeutta vapaasti ilmaista omat näkemyksensä kaikissa itseään 
koskevissa asioissa. Nuorisolain mukaan nuorten on voitava osallistua 
paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden 
käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Ope-
tuksessa painotetaan ihmisoikeuksia toteuttavaa demokraattista toimin-
takulttuuria, joka luo perustan oppilaan kasvulle aktiiviseksi, aloitteelli-
seksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Nuoret opis-
kelevat jo kouluissaan vaikuttamisen toimintatapoja. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta haluaa edistää nuorten yhteisöllistä toimintaa ja osalli-
suutta laajemmassa mittakaavassa. 

Nuorten oppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset ja muut osallisuusryh-
mät toimivat yhteistyössä koko koulun tai oppilaitoksen henkilöstön, 
huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppilaskunnat ja 
nuorisoneuvoston edustajat osallistuvat kaupungin nuorten vaikuttamis-
järjestelmän Ruuti-toimintaan ja toteuttavat Ruutirahan käytöstä omissa 
kouluissaan tai oppilaitoksissaan. Opetussuunnitelmissa todetaan, että 
yhteistyö eri hallinnonalojen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden 
kanssa antaa oppilaille mahdollisuuden koulun ulkopuolella tapahtuvan 
vaikuttamistoiminnan harjoitteluun ja syventää käsityksiä yhteiskunnas-
ta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta.

Helsinkiläisissä peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuk-
sessa edistetään alueellista, kulttuurista ja sosiaalista yhdenvertaisuut-
ta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi sa-
manarvoisina. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukai-
sesti nuorten edustajia on hyvä olla useampi jokaista lautakuntaa koh-
den ja monipuolisesti niin, että ketään ei syrjitä iän, alkuperän, kansa-
laisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toi-
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minnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liitty-
vän syyn perusteella. Nuorille tulee tarjota lautakuntatyöskentelyä var-
ten riittävästi perehdytystä sekä heidän tarvitsemaansa apua ja tukea.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa edistää kaikkien nuorten yh-
teiskunnallista osallisuutta ja luoda heille monipuolisia mahdollisuuksia 
osallistua kaupunkinsa päätöksentekoon ja toimintatapojen kehittämi-
seen. Nuoria tulee rohkaista ilmaisemaan mielipiteensä, osallistumaan 
yhteisistä asioista päättämiseen sekä toimimaan vastuullisesti yhtei-
söissä ja yhteiskunnassa. Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain 26 
§:n mukainen nuorten virallinen vaikuttajaryhmä. Nuorisoneuvosto tu-
lee myös ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen kunnassa myöntämällä heille läsnäolo- ja puheoikeus 
lautakunnissa.

Kaupungin johtoryhmä teki päätöksen 24.9.2018 käynnistää kevätkau-
den 2019 kestävä nuorten läsnäoloa ja puheoikeutta koskeva kokeilu. 
Kokeilu toteutetaan kaikissa lautakunnissa, joissa kokeillaan eri mene-
telmiä, jotta saadaan erilaisia kokemuksia ja voidaan tehdä oikeaa ar-
viointia. Kokeilu on arvioitava eri näkökulmista, ottaen huomioon nuor-
ten, viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kokemukset. Kokeilun 
aikana tulee huolehtia siitä, ettei työskentely aiheuta haittaa nuorten 
koulunkäynnille tai opiskelulle. Kokeilun suunnittelu sekä arviointi tulee 
tehdä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa, niin että nuoret pääsevät 
aidosti vaikuttamaan heille tärkeän asian kehittämistyöhön. Osallisuus 
ja demokraattinen toiminta luovat perustaa nuorten kasvulle aktiiviseen 
kansalaisuuteen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että ke-
vään 2019 kokeilujakson arvioinnin perusteella päätetään kaupunkita-
solla nuorten läsnäolosta ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin: 310 21878

ilona.taimela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 16.11.2018 mennessä kasvatus- ja kou-
lutuslautakuntalausuntoa kaupunginvaltuutettu Maria Ohisalon
toivomusponnesta, jossa edellytetään, että selvittämään keinoja, joilla
nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa 
kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien
kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun mää-
rään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin: 310 21878

ilona.tikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 234
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vattuniemen alueen palvelujen kokonaissuunnitelmaa koskevasta 
toivomusponnesta

HEL 2017-001889 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon: 

Vuoden 2016 syksyllä on Vattuniemen alueelle Lohiapajalahden alueen 
asemakaavan hyväksymisen yhteydessä käynnistetty valtuuston edel-
lyttämä tarkastelu ja kokonaissuunnitelma julkisten palvelujen sijoittu-
misesta alueelle ja Lauttasaarelaisille. 

Suunnitelmassa selvitetään päiväkoti- ja koulupalvelujen ja niiden tar-
vitsemien tilojen riittävyys ja saavutettavuus sekä yleiskaavan mahdol-
listama täydennysrakentaminen alueella. Kokonaissuunnitelmaa laadi-
taan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupungin kanslian 
kanssa. 

Seuraavassa kuvataan Lauttasaaren varhaiskasvatuksen ja perusope-
tuksen palvelujen nykytilanne, lähivuosille väestönkasvusta ja korjaus-
tarpeesta suunnitellut merkittävimmät tilahankkeet ja toimenpiteet, joilla 
toteutetaan riittävät tilat palveluille. 

Varhaiskasvatus

Lauttasaaressa on tällä hetkellä (1.9.2018) kasvatuksen ja koulutuksen 
suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päiväkodeissa, ryhmä-
perhepäiväkodeissa ja leikkipuistoissa yhteensä 950 tilapaikkaa seu-
raavasti: 

Suomenkielisissä päiväkodeissa (Lokki, Lunni, Melkko, Pajalahti, Silk-
kiuikku, Särki, Telkkä/leikkipuisto Lahnalahti ja Veijari) on  yhteensä 
649 tilapaikkaa, palveluja käyttää kaikkiaan 670 lasta. Ryhmäperhepäi-
väkodeissa Osteri ja Alli on 16 tilapaikkaa ja lasta. 

Ruotsinkielisissä päiväkodeissa (Drumsö kompis, Kvarnberget ja Tär-
nan) on yhteensä 285 tilapaikkaa, palveluja käyttää 270 lasta.

Yksityisellä palveluntarjoajilla tilapaikkoja ja palveluja käyttäviä lapsia 
on noin 160.  

Helsingin väestöennusteen mukaan suomenkielisten 0-6-vuotiaiden 
lasten määrän Lauttasaaressa arvioidaan vähenevän nykyisestä 1323 
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lapsesta noin 150 lapsella vuoteen 2027 mennessä. Vastaavana aika-
na ruotsinkielisten lasten määrä alueella kasvaa nykyisestä 308 lapses-
ta ennusteen mukaan 44 lapsella. Lauttasaaressa varhaiskasvatuksen 
järjestämistä on vaikeuttanut alueen aikaisempi lapsimäärän nopea 
kasvu, nykyisten tilojen korjaustarve ja päiväkotirakentamiseen soveltu-
vien tonttien puute alueella. Lisäksi varhaiskasvatuksen tilapaikoista 
osa sijaitsee nykyisin puistoalueille sijoitetuissa tilapäisissä paviljonki-
päiväkodeissa, joiden määräaikainen rakennuslupa on loppumassa. 

Edellä mainituista seikoista johtuen ei Lauttasaaren varhaiskasvatuk-
sen lähipalvelut ole toteutuneet tarvetta vastaavalla tavalla. Lauttasaa-
ren suomenkielistä lapsista 8% käyttää saaren ulkopuolisia varhaiskas-
vatuksen palveluja. 

Investointiohjelman talonrakennusohjelmassa vuosille 2019-2028 on 
ohjelmoitu 250-paikkainen päiväkoti Lauttasaari-daghemmet Drumsö, 
joka tarjoaa tilat 160 suomenkieliselle ja 90 ruotsinkieliselle lapselle. 
Päiväkodin rakentaminen alkoi keväällä 2017 ja sen arvioidaan valmis-
tuvan alkuperäisestä aikataulustaan myöhästyneenä syksyllä 2019. 
Uusi päiväkoti tarvitaan täyttämään aikaisemman nopean lapsimäärän 
kasvun tarvitsemat tilapaikat.

Päiväkoti Särjen korvaavat tilat toteutetaan Lauttasaareen rakennetta-
van toisen ala-asteen yhteyteen osoitteeseen Vattuniemenkuja 4. Päi-
väkoti Särjen nykyiset 93 tilapaikkaa kasvatetaan 210 tilapaikkaan, mi-
kä tarkoittaa 117 lisäpaikkaa. Rakennuksen arvioitu käyttöönotto on 
vuoden 2020 alussa. 

Ruotsinkielinen daghemmet Tärnan toimii kaupungin ulkopuolisen 
omistamissa vuokratiloissa. Sen perusparannus on ohjelmoitu talonra-
rakentamisohjelmaan toteutettavaksi vuokrahankkeena, joka tarkentuu 
laajuuden ja aikataulun osalta. 

Tilapaikkojen lisäys korvaavissa- ja uudishankkeissa mahdollistaa tila-
päisistä paviljonkipäiväkodeista Silkkiuikku (75 tilapaikkaa) ja Telkkä 
(90 tilapaikkaa) luopumisen, osallistumisasteen kasvun alueella ja 
mahdollisen siirtymisen lähipäiväkoti järjestelmään. 

Rakentamalla suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti samaan kiinteistöön 
kuten päiväkoti Lauttasaari–daghemmet Drumsö-hankkeessa ja raken-
tamalla päiväkoti ala-asteen yhteyteen selkiytetään lasten oppimisen 
polkua sekä saavutetaan synergiaa toiminnassa, tilankäytössä ja käyt-
tökustannuksissa. 

Lasten suomenkielinen oppimisen polku Lauttasaaressa jatkuu Lautta-
saaren ala-asteelle ja vastaava ruotsinkielinen Drumsö lågstadie-kou-
luun.
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Perusopetus

Lauttasaaressa on tällä hetkellä yksi suomen- ja yksi ruotsinkielinen 
ala-asteen koulu. Suomenkielisen Lauttasaaren ala-asteen koulussa on 
963 oppilasta, joista Myllykalliontien rakennuksessa on noin 400 oppi-
lasta ja pihalle sijoitetuissa lisätiloina toimivissa viipalerakennuksissa 
sekä Hedengrenin väliaikaisissa lisätiloissa noin 560 oppilasta.

Tallbergin puistotiellä sijaitsevan ruotsinkielisen Drumsö lågstadie kou-
lussa on tällä hetkellä 320 oppilasta.  

Helsingin väestöennusteen mukaan Lauttasaaren suomenkielisten  7- 
11-vuotiaiden määrä kasvavaa nykyisestä 914 oppilaasta 55 oppilaalla 
ja 12-14-vuotiaiden määrä nykyisestä 411 oppilaasta 265 oppilaalla 
vuoteen 2027 mennessä. Vastaavat luvut ruotsinkielisten 7-11 vuotiai-
den osalta ovat nykyisen 195 oppilaan määrän kasvu 15 oppilaalla ja 
12-14 vuotiaiden osalta nykyisen 98 oppilasmäärän kasvu 33 oppilaalla 
vastaavana aikana. Lauttasaaressa lähikoulun valitsee kouluikäisistä 
90,8%.   

Koulupalvelujen järjestämistä Lauttasaaressa on vaikeuttanut ennakoi-
tua nopeampi väestönkasvu, nykyisten tilojen yhtäaikainen korjaustar-
ve sekä koulutonttien puute alueella. Lisäksi osa olemassa olevista 
koulujen tiloista sijoittuu pihalle rakennettuihin tilapäisiin paviljonkipäi-
väkoteihin, joiden rakennuslupa on umpeutumassa ja Hedengrenin 
kiinteistön määräaikaisiin vuokratiloihin.

Investointiohjelman talonrakennusohjelmassa vuosille 2019-2028 on 
ohjelmoitu Lauttasaaren toinen ala-aste (ja päiväkoti Särki) osoitteessa  
Vattuniemenkuja 3. Hanke toteutetaan vuokrahankkeena ja sen tilaoh-
jelma on mitoitettu noin 590 ala-asteen oppilaalle. Päiväkodin ja koulun 
yhteishanke valmistuu alkuvuodesta 2020. Hanke vastaa aikaisempaan 
nopean väestönkasvun oppilaspaikkatarpeeseen ja mahdollistaa Laut-
tasaaren ala-asteen tilapäisistä lisätiloista luopumisen perusparannus-
hankkeiden valmistuttua. 

Lauttasaaren toisen ala-asteen ja päiväkoti Särjen valmistuttua alkaa 
ala-asteen Myllykalliontien toimipisteen (530 + 42 paikkaa) laaja perus-
parannus ja laajennus. Laajennus käsittää nykyiset musiikkiopiston ti-
lat. Hankkeen väistötiloina käytetään Myllykalliontien pihalla olevia tila-
päisiä lisätiloja, viereisen Hedengrenin toimistorakennuksen vuokratilo-
ja (350 oppilaspaikkaa) sekä  valmistuneen toisen ala-asteen tiloja. 
Hankkeen toteutus on ohjelmoitu  vuosille 2020-2021. Perusparannuk-
sen valmistuttua pihan tilapäisistä  lisätiloista voidaan luopua. 
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Drumsö-lågstadien perusparannus toteutetaan vuosina 2021-2022 ja 
sen rakentamisen aikaisina väistötiloina toimivat Hedengrenin vuokrati-
lat. Hankkeen valmistuttua Hedengrenin tiloista voidaan luopua. 

Talonrakennusohjelmassa olevien uudis- ja perusparannushankkeiden 
valmistuttua 2022 on Lauttasaaressa väestöennusteen tarvetta vastaa-
vat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tila- ja oppilaspaikat.

Koivusaaren oppilaat siirtyvät tällä hetkellä toisen luokan jälkeen Laut-
tasaaren ala-asteelle. Koivusaaren asukasmäärän kasvaessa alueelle 
jo varatun päiväkoti- ja koulutontin kokoa tarkistetaan.

Lauttasaaren kasvavan yläasteikäisten oppilasmäärän lähikouluna toi-
mii Lauttasaaren yhteiskoulu. Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-
distys ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 9.9.2014 (42§), että 
Lauttasaaren yhteiskoulu kouluttaa jatkossakin Lauttasaaren alueen 
yläasteikäiset nuoret. Ruotsinkielisten yläasteikäisten oppilaiden lähi-
kouluna toimii Grundskolan Norsen. Seuraavien 10 vuoden aikana ylä-
asteikäisten oppilasmäärä kasvaa lähes 300 oppilasta, minkä vuoksi ti-
lojen riittävyys tulee tarkastella neuvottelussa Lauttasaaren yhteiskou-
lun kanssa.

Lauttasaaren palvelujen kokonaissuunnitelmassa on varauduttu tule-
vaisuudessa varhaiskasvatus- ja  koulupalveluiden kasvuun ja muutok-
siin. Palveluverkkoa sopeutetaan kasvavan lapsimäärän tarvetta vas-
taavaksi. Alueelle kaavoitettujen päiväkoti- ja koulutonttien lisäksi Vat-
tuniemenkujalle valmistuvaan toisen ala-asteen kiinteistöön varataan 
1000 m2 kasvatus- ja koulutuskäyttöön suunniteltua tilaa. Lisäksi Mylly-
kalliontien koulutontilla on noin 1500 kem2 ja Drumsö lågstadien koulu-
tontilla 3800 kem2 käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä. Kaavoituk-
sessa ja toteutuksessa tulee huomioida palveluille myös riittävät piha-
alueet. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2017-001889 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi, Kvsto 1.2.2017 asia 
14 (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 30.10.2018 mennessä valtuutettu Ulla-Marja Urhon tekemästä 
toivomusponnesta, jonka mukaan Lauttasaaren Lohiapajalahden alu-
een asemakaavan hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto edel-
lyttää selvitystä julkisten palvelujen sijoittumisesta alueelle ja Lautta-
saarelaisille.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2017-001889 Urho Ulla-Marja, toivomusponsi, Kvsto 1.2.2017 asia 
14 (1)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 235
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän tuotekehitystyön erikois-
ammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta

HEL 2018-007143 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävän tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon puitejär-
jestelyyn tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjiksi:

Hyria koulutus Oy
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli
Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Oy
Management Institute of Finland MIF Oy
Rastor Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalvelujen koulutuspäällikön 
tekemään palveluhankinnan kohteesta tarjouspyyntöön ja annettuun 
tarjoukseen perustuvan puitesopimuksen yhden (1) vuoden ajaksi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosre-
kisteristä. Otteista tutkitaan, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 
§:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen 
ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla 
tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Hankinnan kilpailutettu arvonlisäveroton arvo on noin 960 000 euroa.

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

Lisätiedot
Margit Gasbarra, koulutustarkastaja, puhelin: 310 83227

margit.gasbarra(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko H031-18, HEL 2018-007143

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin 28.6.2018 päivättyyn tarjous-
pyyntöön H031-18, HEL 2018-007143. Tuotekehitystyön erikoisammat-
titutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestämisen hankinta on 
toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 28.6.2018 ja korjausilmoitus 
17.8.2018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoi-
tukset.fi. 

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 27.8.2018 klo 12:00. Määräai-
kaan mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) tarjoajaa: 

Hyria koulutus Oy
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli
Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Management Institute of Finland MIF Oy
Rastor Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkistettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkistetaan päätöksen-
teon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimit-
tamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus

Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjoajan soveltavuudelle asetetut 
vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjousten vertailu
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Hankittavan palvelun, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän tuoteke-
hitystyön erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen jär-
jestämisen, valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Ko-
konaistaloudellista edullisuutta vertailtiin tarjoushinnan ja palvelun laa-
dun yhteispistemääränä. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous sai 90 ver-
tailupistettä ja eniten laatupisteitä saanut tarjous sai 10 vertailupistettä.

Laadun arviointiperusteena oli:

1. Tarjoajalla on opiskelijoiden käytössä oleva sähköinen oppimisympä-
ristö (maksimipisteet 4p):

•       sähköinen oppimisympäristö on käytössä, 4 pistettä
•       sähköinen oppimisympäristö ei ole käytössä, 0 pistettä

2. Tutkintokoulutukseen sisältyy digitaalista tuotteiden/palvelujen mark-
kinointia (maksimipisteet 6p):

•       sisältyy digitaalista tuotteiden/palvelujen markkinointia, 6 pistettä 
•       ei sisälly digitaalista tuotteiden/palvelujen markkinointia, 0 pistettä 

Tarjousten vertailuhinnat ja laatupisteet ovat liitteenä olevassa vertailu-
taulukossa. 

Puitejärjestelyyn voitiin valita kuusi (6) kokonaistaloudellisesti edullisin-
ta palveluntarjoajaa:

Hyria koulutus Oy
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli
Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Management Institute of Finland MIF Oy
Rastor Oy

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

Koulutukset tullaan ostamaan minimitutkintorakenteella (3 tutkinnon 
osaa), jolloin koko tutkinnon hinnaksi tulee enintään 3000 euroa.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
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Lisätiedot
Margit Gasbarra, koulutustarkastaja, puhelin: 310 83227

margit.gasbarra(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko H031-18, HEL 2018-007143

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1
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§ 236
Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevan tarveselvityksen hyväk-
syminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-004799 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarve-
selvityksen päiväkoti Käpylinnan väistötilapaviljongista. Väistötilan 
suunniteltu sijainti on osoitteessa Ilmattarentie, 00610 Helsinki, tontti 
259903/1.  

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toi-
mialan 24.4.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan 
puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin johtosäännön mukaan (10 luku 1 § 4 mom. 4. koh-
ta) kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tar-
veselvityksen hyväksymisestä.

Vuonna 1951 valmistuneet päiväkoti Käpylinnan tilat (Mäkelänkatu 86) 
ovat kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan elinkaarensa pääs-
sä, ja tilojen perusparannuksen suunnittelu on käynnissä. 

Päiväkoti siirtyy väistötiloihin jo ennen perusparannuksen käynnistymis-
tä viereisen Käärmetalon työmaan liikenteen ja meluhaittojen vuoksi. 
Väistötilaratkaisulla halutaan varmistaa päiväkodille terveellinen ja tur-
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vallinen toimintaympäristö ja turvata alueen lapsiperheille varhaiskas-
vatuspalvelut lähipalveluina.

Väistötilana toimii kaksikerroksinen paviljonkirakennus, jonka kokonais-
laajuus on noin 1200 brm² ja huoneistoala noin 1110 htm². Tiloissa voi-
daan järjestää toimintaa arviolta 120 lapselle. Päiväkodissa varataan 8 
htm² samanaikaisesti läsnä olevaa lasta kohden. Tilapaikat tarkenne-
taan hankkeen valmistuttua. Päiväkoti Käpylinnassa on nykyisin 90 tila-
paikkaa. Väistötilojen myötä tilapaikkoja on mahdollista lisätä varhais-
kasvatusalueella.

Aikaisemmat päätökset

Varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi päiväkoti Käpylinnan perusparan-
nusta ja laajennusta koskevan tarveselvityksen ja antoi kiinteistölauta-
kunnalle 1.2.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan 
puoltavan lausunnon 4.4.2017.

Toiminnalliset tavoitteet

Väistötilapaviljongin tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisrakenta-
miselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Piha-
alue varustetaan leikkivälinein edistämään lasten liikunnallisuutta. 

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Väistötilaratkaisu mahdollistaa turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat päi-
väkoti Käpylinnan toiminnalle perusparannuksen valmistumiseen asti.  
Väistötilapaviljonki mahdollistaa osaltaan strategianmukaiset lähipalve-
lut Käpylän alueella.

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Päiväkoti Käpylinnan väistötilapaviljonki valmistuu arvion mukaan joulu-
kuussa 2018. Tilojen käyttöönotto on tammikuussa 2019.

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

Päiväkoti Käpylinnan perusparannusvaihe alkaa viereisen Käärmetalon 
töiden valmistuttua, alustavasti arvioiden alkukesällä 2020. Hanke val-
mistuu alustavan aikataulun mukaan loppusyksystä 2021.

Alueelta etsittiin olemassa olevia ja päiväkodille soveltuvia väistötiloja. 
Aikatauluun ja toiminnalle sopivia tiloja ei alueelta kuitenkaan löytynyt, 
jolloin päädyttiin väistötilapaviljonkiratkaisuun.

Väistötila-hanke on laajuudeltaan 1100 htm² ja 1200 brm². Hankkeen 
enimmäishinta on kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
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ten alueiden jaoston 3.5.2018 tekemän päätöksen mukaan 2 464 200 
euroa ilman arvonlisäveroa sisältäen investointikustannuksia 712 200 
euroa (593 eur/brm²) ja vuokrakustannuksia 1 752 000 euroa.

Nykyinen vuokra päiväkoti Käpylinnan kiinteistöstä on kuukaudessa 9 
048 euroa ja vuodessa 108 579 euroa. Kaupunkiympäristön toimialan 
laskelman mukaan väistötilapaviljongin viiden ensimmäisen vuoden 
ajalle arvioitu kokonaisvuokra käyttäjälle 35,90 euroa/htm²/kk, 43 080 
euroa kuukaudessa ja 516 960 euroa vuodessa.

Perusparannusten vuoksi tyhjennetyistä tiloista ei peritä vuokraa. Pe-
rusparannuksen ajan väistötiloista perittävä vuokra on sama kuin pe-
ruskorjauksen kohteena olevista tiloista peritty vuokra. Tämä tason ylit-
tävä väistötilakustannus on arviolta 1 287 488 euroa, joka muodostaa 5 
719 euroa/kk lisävuokran, joka peritään määräaikaisena kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalta peruskorjauksen jälkeisen vuokran yhteydessä.

Muuttokustannusarvio on noin 30 000 euroa ja käynnistämiskustannuk-
siin varataan 100 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin 
kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja lait-
teet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.05.2018 
§ 64
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§ 237
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Malminkartanoon tule-
van päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta sekä pää-
tös päiväkodin perustamisesta

HEL 2017-013276 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa Malminkartanoon tulevan 
päiväkodin uudisrakennushankkeesta koskevasta, kaupunkiympäristön 
toimialan 2.5.2018 päivätystä, hankesuunnitelmasta omalta osaltaan 
puoltavan lausunnon. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Piianpolku 
3, 00410 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin 
osoitteeseen Piianpolku 3, 00410 Helsinki. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20055 Hankesuunnitelma_020518_A

Muutoksenhaku

Hankesuunnitelmaa koskevan 
lausunnon osalta:

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta: Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin johtosäännön mukaan (15 luku 1 § 3 mom.) kas-
vatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin perus-
tamisesta.

Uudisrakennuksessa on 250 tilapaikkainen päiväkoti (2000 htm²) sekä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisotalo (500 htm²). Uudishank-
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keessa on suunniteltu yhteiskäyttötiloja sekä kiinteistöön että pihalle. 
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilöä arviolta 42 riippuen hoidos-
sa olevien lasten määrästä ja iästä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilös-
töä on kiinteistössä 5-6 henkilöä. Hankesuunnittelun aikana nimenä on 
käytetty päiväkoti Malminkartano.)

Palveluverkko ja väestön muutos

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huo-
mioida alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhais-
kasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palvelu-
verkkoa kehittämällä tuetaan varhaiskasvatukselle turvalliset ja terveel-
liset tilat sekä varmistetaan ajanmukaiset ja viihtyisät oppimisympäris-
töt. Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden tarpeisiin voidaan 
vastata mahdollisimman hyvin lähipäiväkoti periaatteella.

Päiväkoti sijaitsee Malminkartanon peruspiirissä, jossa se palvelee eri-
tyisesti Malminkartanon ja sen lähialueiden lapsia ja heidän perheitään.  

Väestöennusteen vuosille 2018-2027 mukaan alueen 1-6 vuotiaiden 
lapsimäärä pysyy ennallaan. Hankesuunnitelman mukaan uudisraken-
nus tulee korvaamaan huonokuntoiset päiväkodit Apila, osoitteista 
Arentikuja 3 ja Pihkatie 6 ja Timotei, osoitteesta Piianpolku 3 Tilapaik-
koja on uudisrakennusta suunniteltaessa mitoitettu 8 htm² / lapsi. Uu-
dessa päiväkotirakennuksessa on 250 tilapaikkaa. Päiväkoti Apilassa 
on 93 ja Timoteissä 117 tilapaikkaa eli uudisrakennus tuottaa 40 uutta 
tilapaikkaa, jotka huomioidaan alueen palveluverkkotarkastelun yhtey-
dessä. Uudishanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen 
osallistumisasteen lisäämiseen sekä lähipäiväkoti käytäntöön siirtymi-
seen. 

Toiminnalliset tavoitteet

Kaksikerroksisessa päiväkodin suunnittelua on ohjannut ’Päiväkodin 
käsikirjan’ periaatteet, noudatettavat rakentamisohjeet ja saadut koke-
mukset jo rakennetuista päiväkotiloista. 

Tavoitteena ovat joustavat ja avoimet oppimisympäristöt sekä tilatoi-
minnoiltaan tehokas päiväkoti. Tilat suunnitellaan vastaamaan varhais-
kasvatuksen nykyisiä toimintatapoja, joissa korostuu lasten osallisuus 
ja pienryhmätoiminta. Tilojen käyttäjät osallistuvat tilasuunnitteluun ja 
käyttöönottovaiheessa oppimisympäristöjä rakennettaessa kuullaan 
lasten mielipiteitä. Tilat on suunniteltu esteettömäksi, erityistä huomiota 
kiinnitetään akustiikkaan, paloturvallisuuteen, valaistukseen sekä sisäil-
man laatuun. Päiväkoti täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden raken-
tamismääräysten uudisrakentamisella asetetut vaatimukset.
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Osallistavalla suunnittelulla ohjataan aktiivisesti käyttäjiä osallistumaan 
oman työ- ja toimintaympäristönsä ja asukkaita oman ympäristönsä 
suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tekniset ja taloudelliset perusteet

Kaupunkiympäristön toimialan tekemän selvityksen mukaan nykyisen 
rakennuksen kunto on heikko eikä sitä tulla peruskorjaamaan. 

Vaikutuksen arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Uudishankkeessa saadaan turvalliset ja joustavat tilat, joista osa on 
myös asukaskäytössä. Uudishankkeen tiloissa voidaan ottaa paremmin 
huomioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toiminnalliset tekijät. 
Hanke mahdollistaa strategian mukaiset lähipalvelut Malminkartanon 
alueella. 

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Malminkartanoon sijoittuva uudishanke on vuoden 2018 talousarvioon 
merkityssä talonrakennushakkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 
2018-2027 siten, että hankkeen toteutus on sijoitettu vuosille 2019-
2020 ja se on laajuudeltaan 2000 htm². Uudisrakentaminen alkaa maa-
liskuussa 2019 ja valmistuu toukokuussa 2020. Uudisrakentaminen to-
teutetaan kvr-urakkana.

Arvio uudisrakennuksen rakentamiskustannuksista on 11,4 miljoonaa 
euroa (3776 €/brm², alv 0 %) maaliskuun 2018 kustannustasossa. uu-
disrakennuksen perustamisolosuhteet ovat haastavat. Uudishankkeen 
arvioidut vuokrakulut ovat päiväkodin osalta noin 670 000 euroa vuo-
dessa,  josta nousua on noin 450 000 euroa vuodessa kun huomioi-
daan sekä Timotein että Apilan nykyiset vuokrakustannukset. Uudis-
hankkeen kuukausivuokra on 26,14 €/htm², mikä koostuu pääomavuok-
rasta sisältäen väistötilavuokra 22,26 €/htm² ja ylläpitovuokrasta 3,88 
€/htm².

Uudishankkeessa tarvitaan kiinteistön purun ja rakentamisen ajaksi 
väistötilat päiväkoti Timoteille, koska uudisrakennus sijoittuu päiväkoti 
Timotein kiinteistön paikalle. Alueelta on etsitty päiväkodille tiloja. Aika-
tauluun ja toiminnalle sopivia tiloja ei ole löytynyt, jonka vuoksi on pää-
dytty väistötilapaviljonkiin. Väistötilan tuottamat vuokrakustannukset 
ovat 14 100 euroa vuodessa. Väistötiloista perittävä vuokra on sama 
kuin purettavasta rakennuksesta peritty vuokra. Tämän tason ylittävä 
väistötilakustannus peritään erillisenä rakentamisen jälkeisen vuokran 
yhteydessä. Päiväkoti Apilan toiminta voidaan pitää nykyisissä  tiloissa 
uudisrakennuksen valmistumiseen asti.
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Muuttokustannusarviot väistötiloihin ja uudisrakennukseen ovat noin 30 
000 euroa. Siivouskustannusarvio on noin 200 000 euroa vuodessa, jo-
hon ei tule merkittäviä muutoksia kun huomioidaan sekä Timotein että 
Apilan nykyiset siivouskustannukset. Käynnistämiskustannuksiin vara-
taan 120 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat 
mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku 
ei sisällä tietohallinnon hankintoja. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20055 Hankesuunnitelma_020518_A

Muutoksenhaku

Hankesuunnitelmaa koskevan 
lausunnon osalta:

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta: Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

kaupunkiympäristön toimiala
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§ 238
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Louhikon uu-
disrakennuksen hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin pe-
rustamisesta

HEL 2017-013275 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa päiväkoti Louhikon uudis-
rakennusta koskevasta, kaupunkiympäristön toimialan 19.3.2018 päi-
vätystä, hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon. 
Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Kiilletie 6, 00710 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin 
osoitteeseen Kiilletie 6, 00710 Helsinki. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20078 Louhikko HaSu _A

Muutoksenhaku

Hankesuunnitelmaa koskevan 
lausunnon osalta:

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta: Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (15 luku 1 § 3 mom.) mukaan 
kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin pe-
rustamisesta.

Päiväkoti Louhikon uudisrakennuksessa on 132 tilapaikkaa ja hoito- ja 
kasvatushenkilöä arviolta 23 riippuen hoidossa olevien lasten määrästä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2018 57 (70)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
30.10.2018

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

ja iästä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on päiväkodissa 4-5 hen-
kilöä

Palveluverkko ja väestön muutos

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huo-
mioida alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhais-
kasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palvelu-
verkkoa kehittämällä tuetaan varhaiskasvatukselle turvalliset ja terveel-
liset tilat sekä varmistetaan ajanmukaiset ja viihtyisät oppimisympäris-
töt. Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden tarpeisiin voidaan 
vastata mahdollisimman hyvin lähipäiväkotiperiaatteella.

Päiväkoti Louhikko sijaitsee Latokartanon peruspiirissä, Pihlajamäen 
osa-alueella, jossa se palvelee erityisesti Pihlajamäen ja sen lähialuei-
den lapsia ja heidän perheitään.  

Väestöennusteen vuosille 2018-2027 mukaan alueen 1-6 vuotiaiden 
lapsimäärä pysyy ennallaan. Hankesuunnitelman mukaan uudisraken-
nus tulee korvaamaan nykyisen rakennuksen. Tilapaikat on uudisra-
kennusta suunniteltaessa mitoitettu 8 htm² / lapsi. Uudessa päiväkotira-
kennuksessa on 132 tilapaikka, nykyisessä 84, joten hanke tuottaa 48 
lisäpaikkaa, jotka huomioidaan alueen palveluverkkotarkastelun yhtey-
dessä. Uudishanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen 
osallistumisasteen lisäämiseen sekä lähipäiväkotikäytäntöön siirtymi-
seen. 

Toiminnalliset tavoitteet

Kaksikerroksisessa päiväkoti Louhikon suunnittelussa on huomioitu 
’Päiväkodin käsikirjan’ periaatteet, noudatettavat rakentamisohjeet ja 
saadut kokemukset jo rakennetuista päiväkotitiloista.

Tavoitteena ovat joustavat ja avoimet oppimisympäristöt sekä tilatoi-
minnoiltaan tehokas päiväkoti. Tilat suunnitellaan vastaamaan varhais-
kasvatuksen nykyisiä toimintatapoja, joissa korostuu lasten osallisuus 
ja pienryhmätoiminta. Tilojen käyttäjät osallistuvat tilasuunnitteluun ja 
käyttöönottovaiheessa oppimisympäristöjä rakennettaessa kuullaan 
lasten mielipiteitä. Tilat on suunniteltu esteettömäksi, erityistä huomiota 
kiinnitetään akustiikkaan, paloturvallisuuteen, valaistukseen ja sisäil-
man laatuun. Päiväkoti täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden raken-
tamismääräysten uudisrakentamisella asetetut vaatimukset.

Osallistavalla suunnittelulla ohjataan käyttäjiä aktiivisesti osallistumaan 
oman työ- ja toimintaympäristönsä ja asukkaita oman ympäristönsä 
suunnitteluun ja kehittämiseen.
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Tekniset ja taloudelliset perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan tekemän selvityksen mukaan nykyinen 
rakennuksen kunto on heikko eikä sitä tulla peruskorjaamaan. 

Vaikutuksen arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Uudishankkeessa  saadaan turvalliset ja joustavat tilat, joista osa on 
myös asukaskäytössä. Uudishankkeen tiloissa voidaan ottaa paremmin 
huomioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toiminnalliset tekijät. 
Hanke mahdollistaa strategian mukaiset lähipalvelut Pihlajamäen alu-
eella. 

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Päiväkoti Louhikon uudishanke on laajuudeltaan 1063 hym² ja sen to-
teutus on kaupungin talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmas-
sa vuosiksi 2017-2022 ajastettu vuosille 2019-2020.

Arvio uudisrakennuksen rakentamiskustannuksista on 5,4 miljoona eu-
roa (4154 €/brm², alv 0 %) tammikuun 2018 kustannustasossa. Uudis-
rakennuksen perustamisolosuhteet ovat haastavat. Uudisrakennuksen 
arvioidut vuokrakulut ovat noin 380 300 euroa vuodessa, josta nousua 
on noin 242 600 euroa vuodessa päiväkoti Louhikon osalta. Uudis-
hankkeen vuokra on 29,81 €/htm²/kk, mikä koostuu 25,40 €/m²/kk pää-
omavuokrasta sisältäen väistötilan osuuden 2,23 €/m²/kk ja 4,41 
€/m²/kk ylläpitovuokrasta. 

Uudishankkeessa tarvitaan kiinteistön purun ja rakentamisen ajaksi 
väistötilat päiväkoti Louhikolle, koska uudisrakennus sijoittuu vanhan 
kiinteistön paikalle. Väistötarpeeksi on arvioitu 18 kuukautta. Alueelta 
on etsitty päiväkodille tiloja. Aikatauluun ja toiminnalle sopivia tiloja ei 
ole löydetty, jonka vuoksi hankkeessa on päädytty väistötilapaviljonkiin. 
Väistötilapaviljongin vuokrakustannukset ovat 28 495 euroa vuodessa. 
Väistötiloista perittävä vuokra on sama kuin purettavasta rakennukses-
ta peritty vuokra. Tämän tason ylittävä väistötilakustannus peritään eril-
lisenä määräaikaisena rakentamisen jälkeisen vuokran yhteydessä. 

Muuttokustannusarviot väistötiloihin ja uudisrakennukseen ovat noin 25 
000 euroa päiväkoti Louhikon osalta. Siivouskustannusarvio on noin 76 
000 euroa vuodessa, josta nousua on noin 25 000 euroa päiväkoti Lou-
hikon osalta. Uudishankkeen käynnistämiskustannuksiin varataan 60 
000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensi-
kertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä 
tietohallinnon hankintoja. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 2821U20078 Louhikko HaSu _A

Muutoksenhaku

Hankesuunnitelmaa koskevan 
lausunnon osalta:

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta: Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

kaupunkiympäristön toimiala
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§ 239
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 223, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237 (Hankesuun-
nitelmaa koskevan lausunnon osalta) ja 238 (Hankesuunnitelmaa 
koskevan lausunnon osalta) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 224, 228, 229, 230, 231, 237 (Päiväkodin perustamisen 
osalta:) ja 238 (Päiväkodin perustamisen osalta:) §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 235 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

4
VALITUSOSOITUS
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Pöytäkirjan 239 §.

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.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

tettu viranomaiselle.

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tiina Larsson Heikki Valmu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.11.2018.


