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Kokousaika 12.02.2019 16:00 - 17:45

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Diarra, Fatim
Harms-Aalto, Martina poistui 17:36, poissa: 29 - 93 §
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa poistui 17:25, saapui 17:28, poissa: 

22 - 27 §
Larsson, Tiina
Malin, Petra poistui 17:09, poissa: 19 - 93 §
Niskanen, Dani saapui 16:01
Yanar, Ozan poistui 17:41, poissa: 30 - 93 §
Hannula, Markku varajäsen
Vanamo, Laura varajäsen

saapui 16:05, poissa: 11 - 13 §

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

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

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Iivonen, Jaana lakimies
Lassila, Tilda nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:41, poissa: 92 - 93 §
Schulman, Vera johtava arkkitehti

asiantuntija
saapui 16:03, poistui 16:41, läsnä: 
14 § ja 15 §
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Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
11 - 93 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
11 - 13 §, 17 - 23 §, 28 - 91 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
14 - 15 §, 24 - 27 §, 92 - 93 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
16 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Iivonen lakimies
11 - 93 §
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§ Asia

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

12 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

13 Asia/3 Ilmoitusasiat

14 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Vuosaaren lukion uudisra-
kennuksen hankesuunnitelmasta

15 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mäkelänrinteen lukion laa-
jennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelmasta

16 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Tehtaankadun ala-
asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelmasta

17 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Hel-
singin kaupungin kiinteistöstrategiasta

18 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mohamed Abdirahimin valtuustoaloitteesta palvelujen järjestä-
misestä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpottamiseksi

19 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta itsemurhien ehkäisyohjel-
man käynnistämisestä

20 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Seija Muurisen valtuustoaloitteesta ikääntyneiden hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen hankkeesta

21 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta koulujen seksuaalikas-
vatuksesta

22 Asia/12 Itseoikaisu koulu- ja päiväkotikuvauksien hankintaan kohderyhmien 
18, 19 ja 20 osalta

23 Asia/13 Tietokoneiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

24 Asia/14 Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan jäsenten valitse-
minen

25 Asia/15 Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2019

26 Asia/16 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan ammattitutkin-
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non hankinta

27 Asia/17 Kaasukäyttöisten linja-autojen (2 kpl) hankinta Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston kuljettajaopetukseen

28 Asia/18 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

29 Asia/19 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

30 Asia/20 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

31 Asia/21 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

32 Asia/22 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

33 Asia/23 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

34 Asia/24 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

35 Asia/25 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

36 Asia/26 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

37 Asia/27 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

38 Asia/28 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

39 Asia/29 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

40 Asia/30 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

41 Asia/31 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

42 Asia/32 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen
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43 Asia/33 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

44 Asia/34 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

45 Asia/35 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

46 Asia/36 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

47 Asia/37 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

48 Asia/38 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

49 Asia/39 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

50 Asia/40 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

51 Asia/41 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

52 Asia/42 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

53 Asia/43 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

54 Asia/44 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

55 Asia/45 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

56 Asia/46 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

57 Asia/47 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

58 Asia/48 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

59 Asia/49 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.02.2019

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

Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

60 Asia/50 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

61 Asia/51 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

62 Asia/52 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

63 Asia/53 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

64 Asia/54 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

65 Asia/55 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

66 Asia/56 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

67 Asia/57 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

68 Asia/58 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

69 Asia/59 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

70 Asia/60 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

71 Asia/61 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

72 Asia/62 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

73 Asia/63 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

74 Asia/64 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

75 Asia/65 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen
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76 Asia/66 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

77 Asia/67 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

78 Asia/68 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

79 Asia/69 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

80 Asia/70 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

81 Asia/71 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

82 Asia/72 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

83 Asia/73 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

84 Asia/74 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

85 Asia/75 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

86 Asia/76 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

87 Asia/77 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

88 Asia/78 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

89 Asia/79 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

90 Asia/80 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

91 Asia/81 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

92 Asia/82 Oikaisuvaatimus Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäälliköksi 
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ottamisesta

93 Asia/83 Oikaisuvaatimus hinnoittelutunnuksen ja palkan määrän muuttamises-
ta
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§ 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Kopran ja Ville Jalovaa-
ran sekä varatarkastajiksi Tiina Larssonin ja Fatim Diarran.

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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§ 12
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia 30.1.- 6.2.2019 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 30.- 31.1.2019

4 § Apuraha Robotiikka- ja tiedekasvatusyhdistys ry:ltä, kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialue Pakilan yläkoulu

5 § Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta opetustoimen ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen, Strategialähtöinen kyvyk-
kyyksien johtaminen -kehittäen ja kokeillen

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja 25.1.- 4.2.2019

5 § Määräaikainen toiminta-ajan muuttaminen, Leikkipuisto Loru

6 § Hankinta, julkisena palveluvelvoitteena järjestettävä päiväkotihoito, 
korvauksen hyväksyminen ajalle 1.1.-31.7.2019

7 § Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen varhaiskasvatus- ja esiopetu-
salueelle 6 varhaiskasvatusyksikkö Veräjämäki-Pikku-Veräjän yhtey-
teen

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 6.2.2019

4 § Lounasseteleiden käyttöoikeus vuonna 2019, Hallinto- ja tukipalve-
lut

Kasvatuksen ja koulutuksen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistys-
työn johtaja 6.2.2019

§ 7 Lounasseteleiden käyttö keväällä 2019 suomenkielinen työväeno-
pisto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 7.-11.2.2019

11 § Alppilan lukion irtokalustehankinta, minikilpailutus

12 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulojen, laskujen, maksujen 
ja muistiotositteiden hyväksyminen

Kasvatuksen ja koulutuksen lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, va-
paan sivistystyön päällikkö 11.2.2019
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3 § Työväenopiston vuoden 2018 ja kevään 2019 poikkeavat kurssi-
maksut

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 13
Ilmoitusasiat

Päätös

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

Kaupunginvaltuusto 30.01.2019 § 28 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenen valinta: 

Kaupunginvaltuusto 

 myönsi Otso Kivekkäälle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jä-
senen luottamustoimesta ja

 valitsi Ozan Yanarin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti. 

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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§ 14
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Vuosaaren lukion uu-
disrakennuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
24.1.2019 päivätystä Vuosaaren lukion elinkaarihankkeena toteutetta-
vaa uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

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

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on esitelty työsuojelulle 6.2.2019. Työsuojelun lausunto (liite 3) 
huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Vera Schulman.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotuksen loppuun:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Vesa 
Korkkulan tekemän vastaehdotuksen.

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

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Vuosaaren uusi lukio 24.1.2019
2 Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019
3 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
24.1.2019 päivätystä Vuosaaren lukion elinkaarihankkeena toteutetta-
vaa uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

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

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on esitelty työsuojelulle 6.2.2019. Työsuojelun lausunto (liite 3) 
huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Esittelijän perustelut
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 24.1.2019 
päivätystä, osoitteessa Mosaiikkiraitti 2 sijaitsevasta Vuosaaren lukion 
hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee elinkaarimallilla toteu-
tettavaa Vuosaaren lukion uudisrakennusta. Elinkaarihanke toteutetaan 
omaan taseeseen ja siihen liittyvässä palvelusopimuksessa määritel-
lään tilakustannukset koko 20 vuoden sopimusajalle. 

Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön, kasva-
tuksen ja koulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialojen kanssa. 
Elinkaariurakoitsija edistää hanketta yhteistyössä rakennusvalvonnan, 
kaavoittajan, pelastuslaitoksen sekä ympäristöpalveluiden edustajien ja 
esteettömyysasiamiehen kanssa.

Vuosaaren lukion uudisrakennus mahdollistaa opiskelijamäärän lisäämisen

Uudisrakennuksen myötä Vuosaaren lukion vanhasta kaupunkiympä-
ristön toimialan mukaan teknisesti huonokuntoisesta rakennuksesta 
voidaan luopua.

Vuosaaren lukioon toteutetaan tilat 900 opiskelijalle, opetuslautakun-
nan päätöksen mukaisesti. Henkilökuntaa rakennukseen tulee noin 85, 
joista noin 60 on opetushenkilökuntaa. Vuosaaren lukion nykyinen 
opiskelijamäärä on 515, eli kasvua nykyiseen on 385 opiskelijaa.

Uusi lukiorakennus mahdollistaa uuden opetussuunnitelman toteuttamisen

Nykyinen koulurakennus on teknisesti huonokuntoinen, liian pieni kas-
vavalle opiskelijamäärälle eikä vastaa uuden opetussuunnitelman mu-
kaisia toiminnallisia tavoitteita. 

Hankkeessa toteutetaan tilat lukiolle, jossa pedagogisesti monipuoliset, 
tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät toimintaa, 
musiikki- ja teknologiapainotusten toteutumista sekä takaavat opiskeli-
joille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Lukio suunnitellaan kaupunki-
tasoisten mitoitusperiaatteiden ja mahdollistavat opetussuunnitelman 
tavoitteiden toteuttamisen nykyisiä tiloja paremmin. 

Vuosaaren lukio vahvistaa alueen keskustaympäristöä

Vuosaaren lukio sijoittuu liikenteellisesti ja toiminnallisesti keskeisesti 
metroaseman ja urheilutalon välissä olevalle tyhjälle tontille osaksi kä-
veltävää ja elämyksellistä keskustaympäristöä.

Asukastoiminnan vahvistaminen alueella

Kulunvalvonnalla suunnittelussa varaudutaan siihen, että osa tiloista on 
lukioin toiminta-ajan ulkopuolisessa asukaskäytössä. Rakennuksen tilat 
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mahdollistavat mm. musiikkiopiston, taiteen perusopetuksen ja liikunta-
seurojen toiminnan. Lisäksi rakennus voi toimia asukkaiden kokoontu-
mistilana ja majoituskouluna isojen tapahtumien yhteydessä.

Aikaisemmat päätökset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vuosaaren lukion tarveselvi-
tyksen 8.5.2018.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto hyväksyi 11.1.2018, että ra-
kennetun omaisuuden hallintapalvelu toteuttaa Vuosaaren uuden lu-
kion hankkeen jatkovalmistelun elinkaarihankkeena kilpailullisella neu-
vottelumenettelyllä yhteistyössä rakennuttaminen-palvelun ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Valtuuston hyväksymässä (28.11.2018) Helsingin kaupungin vuoden 
2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2019–2021 Vuosaaren lu-
kion uudisrakennukseen on ohjelmoitu 30,3 miljoonaa euroa vuosille 
2019–2021.

Valtuuston hyväksymässä (29.11.2017) Helsingin kaupungin vuoden 
2018 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 Vuosaaren lu-
kion uudisrakennukseen on ohjelmoitu 26 miljoonaa euroa vuosille 
2020–2022.

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 esittelijän esityksen mukaisesti hy-
väksyä Vuosaaren lukion koon kasvattamisen 900 opiskelijaan.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäytön ja kaupunkirakenteen pal-
velukokonaisuuden laatimat Vuosaaren keskusta-alueen suunnittelupe-
riaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.11.2016.

Väestömuutoksen vaikutus lukioverkkoon

Helsingissä on 11 suomenkielistä kaupungin ylläpitämiä lukiota. Näiden 
lisäksi toimii yksi kaupungin ylläpitämä aikuislukio.  Lukioista kuudella 
on erityistehtävä ja viidessä lukiossa on painotettu opetussuunnitelma. 
Vuosaaren lukion painotukset ovat musiikki ja teknologia. 

Helsingin kaupungin uusimpien väestöennusteiden mukaan 16–18 -
vuotiaiden määrä tulee kasvamaan seuraavalla suunnittelujaksolla 
2017–2026 noin 1500 nuorella. Näistä nuorista noin 60 % osallistuu lu-
kiotoimintaan. Koulutuspoliittisten linjausten tavoitteiden saavuttami-
seksi väestöennusteen mukaiseen kasvuun voidaan vastata lisäämällä 
nykyisten lukioiden oppilasmäärää sekä laajentamalla olemassa olevia 
lukiorakennuksia tai korvaamalla nykyisiä rakennuksia uudisrakennuk-
silla. Lisäksi lukion toimintaa järjestetään tarpeen mukaan vuokratilois-
sa.
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Lukioverkkoa kehitetään siten, että se muodostuu kooltaan taloudelli-
sista ja toimivista toimintayksiköistä. Vuosaaren lukion uudisrakennus 
edistää tämän tavoitteen toteutumista.

Hankkeen sisällöstä

Vuosaaren lukion uudet tilat mahdollistavat tila-, väline- ja henkilöre-
surssien yhteiskäytön. Rakennuksen sijainti metroradan välittömässä 
läheisyydessä parantaa yhteistyömahdollisuuksia korkeakoulujen, yri-
tysten ja muiden lukioiden kanssa sekä edistää lukiotoiminnan vuoro-
vaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Yhteistyömahdollisuuksien vahvistaminen

Vuosaaren lukio on tärkeä paikallisen harrastustoiminnan ja kulttuurie-
lämän toimintakeskus, joka on eri-ikäisten asukkaiden aktiivisessa käy-
tössä aamusta iltaan. Uudet tilat suunnitellaan siten, että tilojen yhteis-
käyttö muiden toimijoiden kanssa mahdollistuu niin iltapäivä- kuin ilta-
aikaan. Tilaratkaisuin tuetaan lukion yritys- ja korkeakouluyhteistyötä 
sekä mahdollistetaan tilojen monipuolinen käyttö turvallisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti. Sujuvat yhteydet toiminta-alueiden välillä ja ulos ym-
päröivään yhteiskuntaan edistävät monialaista oppimista ja parantavat 
palveluiden ja tilojen saavutettavuutta. Opetusta tukevia sekä viihty-
vyyttä ja hyvinvointia lisääviä monipuolisia pihatoimintoja toteutetaan 
sekä katutasoon että rakennuksen katolle ja ne palvelevat lukiolaisten 
lisäksi alueen asukkaita.

Vuosaaren lukion musiikki- ja teknologiapainotusten tukeminen

Vuosaaren lukion musiikin ja teknologian painotukset näkyvät toimin-
nassa ja rakennuksen suunnitteluratkaisuissa mm. opetusta tukevilla 
teknologiaratkaisuilla ja erityyppisillä esiintymistiloilla. Koko rakennuk-
sen akustiikkaan sekä ääneneristykseen kiinnitetään suunnittelussa eri-
tyistä huomiota. 

Vaikutusten arviointi

Uudisrakennus mahdollistaa terveelliset, turvalliset ja riittävät tilat Vuo-
saaren lukion toiminnalle. Hankkeen myötä voidaan kehittää Vuosaa-
ren keskustaa aktivisuuteen ja osallisuuteen kannustavaan suuntaan 
lukion piha-alueiden tarjotessa lähiliikuntamahdollisuuksia myös asuk-
kaille ja tilojen ollessa osin asukkaiden ja mm. musiikkiopiston käytös-
sä.

Uudet tilat toteuttavat kaupunkistrategian ja opetussuunnitelman tavoitteita

Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja opetussuunnitelman tavoitteita tu-
keva oppimisympäristö. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskun-
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nassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknolo-
gian ymmärtämistä ja osaamista Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-
2021 asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Väistötiloja ei tarvita

Väistötiloja ei tarvita, sillä uudisrakennuksen sijoittuminen toiselle tontil-
le mahdollistaa lukion toiminnan jatkumisen keskeytymättömästi uuden 
rakennuksen valmistumiseen saakka.

Elinkaarihankkeen kustannukset ja aikataulu

Elinkaarihankkeen palveluntuottaja vastaa koulun suunnittelun, raken-
tamisen ja 20 vuoden ylläpitopalvelun toteuttamisesta.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019–2028 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle ohjelmoitu määrärahaa yhteensä 30,3 miljoo-
naa euroa vuosille 2018–2021. 

Kustannusarvion rakentamiskustannukset alittavat niille varataun määrärahan

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustan-
nustasossa 9/2018 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 28 miljoonaa 
euroa (4116 euroa/brm²). Hankkeen laajuus on 5141 hym² tai 6802 
brm² ja vuokra-ala on 5 780 htm². 

Uudisrakennuksen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Nykyisen teknisesti heikkokuntoisen koulurakennuksen tilakustannuk-
set ovat noin 92 500 euroa kuukaudessa. Uudisrakennuksen tilakus-
tannukset tulevat olemaan arviolta noin 168 500 euroa kuukaudessa. 
Opiskelijaa kohden kuukausittaiset tilakustannukset ovat nykyisissä ti-
loissa 180 euroa ja uudisrakennuksessa 187 euroa.

Toiminnan vuotuiset käyttökustannukset nousevat 935 500 euroa ollen 
rakennuksen käyttöönottovaiheessa noin 2 024 000 euroa vuodessa, 
joka sisältää sekä ylläpidon että siivouksen. Vuosittaisiin toimintakus-
tannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilöstömenot, tarvikkeet sekä 
kuljetus- ym. palvelut. Tämän hankkeen toimintakustannukset ovat noin 
930 000 euroa.

Vuosaaren lukion uusien tilojen käyttöönottokustannukset

Vuosaaren lukion kertaluontoiset laite- ja irtokalustehankinnat ovat n. 
1,13 miljoonaa euroa, alv 0 %. joista kalustehankinnat ovat n. 505 000 
euroa. 

Muuttokustannusarvio on noin 95 800 euroa.
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Rakentamisen aikataulu

Rakentaminen ajoittuu ajalle 1/2020–6/2021 ja tilojen käyttöönotto on 
1.8.2021.

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

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Vuosaaren uusi lukio 24.1.2019
2 Vuosaaren lukio Hankesuunnitelman liitteet 24.1.2019
3 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.02.2019 
§ 20

HEL 2017-013212 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Vuosaa-
ren uuden korvaavan lukion 24.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman hy-
väksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 6 802 brm² ja ra-
kentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 28 mil-
joonaa euroa marraskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon.

B
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Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti valita elinkaarihankkeen 
toteuttajaksi eli palveluntuottajaksi YIT Suomi Oy:n ja Caverion Suomi 
Oy:n ryhmittymän, jonka tarjous on tarjouspyynnössä määriteltyjen kri-
teerien perusteella hinta-laatusuhteeltaan paras. Lisäksi jaosto päätti 
hyväksyä elinkaarisopimusten hinnan (palveluntuottajalle maksettavat 
sopimusperusteiset maksut) ehdolla että valtuusto hyväksyy hanke-
suunnitelman:

-  Kiinteä urakkahinta: 23 464 000 euroa

-  pilaantuneiden maiden puhdistukseen liittyen kuljetusmaksuja palve-
luntuottajalle arviolta 92 070 euroa

-  Palvelujakson (20 vuotta) aikaisten kiinteistöpalveluiden vuosihinta 
(isännöintipalvelut, kiinteistönhoitopalvelut, ulkoalueiden ylläpito sekä 
siivouspalvelut): yhteensä 422 488 euroa marraskuun 2018 hintatasos-
sa

-  PTS-suunnitelman mukaisten toimenpiteiden laskennallinen kattohin-
ta palvelujaksolla (20 vuotta): 1 999 800 euroa marraskuun 2018 hinta-
tasossa.

C

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johta-
jan allekirjoittamaan väliaikaisen suunnittelusopimuksen, jonka perus-
teella voidaan jatkaa hankkeen suunnittelua odottamatta hankesuunni-
telman hyväksymistä.

D

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johta-
jan allekirjoittamaan elinkaarihankkeen sopimukset (puite-, palvelu- ja 
urakkasopimuksen) hankesuunnitelman hyväksymispäätöksen tultua 
lainvoimaiseksi.

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

11.01.2018 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 15
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mäkelänrinteen lukion 
laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
14.12.2018 päivätystä Mäkelänrinteen lukion laajennusta ja peruspa-
rannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen ja piharatkaisun suunnittelussa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. Lisäksi pihan jalankulkuväylien valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomioita, erityisesti niiden ollessa liikenteen lä-
heisyydessä.

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

Opetuslautakunta on hyväksynyt Mäkelänrinteen lukion laajennuksen 
tarveselvityksen 16.5.2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Vera Schulman.
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Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”

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

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

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_Makelanrinteen-lukion-laaj_perusparannus
2 Työsuojelun lausunto_ Mäkelänrinteen lukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
14.12.2018 päivätystä Mäkelänrinteen lukion laajennusta ja peruspa-
rannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen ja piharatkaisun suunnittelussa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi. Lisäksi pihan jalankulkuväylien valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomioita, erityisesti niiden ollessa liikenteen lä-
heisyydessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan, suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tär-
keyteen koko prosessin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.
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Opetuslautakunta on hyväksynyt Mäkelänrinteen lukion laajennuksen 
tarveselvityksen 16.5.2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 14.12.2018 
päivätystä, osoitteessa Mäkelänkatu 47 sijaitsevasta Mäkelänrinteen 
lukion laajennusta ja perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmas-
ta. Hankesuunnitelma koskee laajennusosan toteuttamista, nykyisen 
rakennuksen teknistä perusparannusta, hallinto- ja opiskelijahuoltoti-
loissa tehtäviä toiminnallisia muutoksia sekä laajennusosan ja nykyis-
ten tilojen liitoskohtien tiloja. Tilat tulevat olemaan 1000 opiskelijan käy-
tössä, mikä on 150 opiskelijan lisäys nykyiseen. Lisäksi tilat ovat laa-
jassa asukaskäytössä. Hankkeen yhteydessä koulun ja Urhea-hallin 
yhteinen piha-alue uudistetaan.

Laajennusosaan toteutetaan uusi joustava oppimisympäristö, nykyvaa-
timusten mukaiset ruokailutilat ja aulatilat, jotka ovat Urhea-hallin ja lu-
kioiden yhteiskäytössä. Uusi oppimisympäristö toimii joustavana toimin-
taympäristönä sekä monipuolisena tapahtumien järjestyspaikkana ja 
ylioppilaskirjoitustilana. Ruokailutilat toteutetaan siten, että ne ruokala- 
ja kahviokäytön lisäksi voivat toimia oppimisympäristönä ja kokoontu-
mistilana. Tilojen yhteyteen toteutetaan nykyaikaiset vaatimukset täyt-
tävät keittiö- ja saniteettitilat.

Laajennusosan ja nykyisen rakennuksen liittymäkohdan tilat remontoi-
daan vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita. Tiloihin toteutetaan 
mm. laboratoriotila ja tarkoituksenmukaiset opiskelijahuollon tilat. Lisäk-
si edistetään henkilökunnan ja hallinnon yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja 
tilankäytön tehokkuutta kehittämällä työskentelytiloja hankkeen yhtey-
dessä.

Kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan nykyinen koulurakennus 
liikuntasalisiipeä lukuun ottamatta on laajan teknisen perusparannuk-
sen tarpeessa. Ulkoseinärakenteet, sokkelin vaurioitunut korkkirakenne 
sekä paikalliset kosteusvauriot ala- ja välipohjissa aiheuttavat sisäilma-
riskin.
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Vesijohto- ja viemärijärjestelmät ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kor-
jausten yhteydessä joudutaan uusimaan myös osa sähkötekniikasta. 
Laajennuksen ja perusparannuksen myötä kehitetään myös pihan toi-
mivuutta ja turvallisuutta ja parannetaan tilojen esteettömyyttä.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä. 

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

Hankkeen perustelut ja toiminta koulussa

Lukion ja liikuntatilojen toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset Mä-
kelänrinteen urheilun erikoislukiotehtävän hoitamiseen sekä lisää tilojen 
monipuolista käyttöä. Mäkelänrinteen lukiossa opiskelee tällä hetkellä 
noin 850 opiskelijaa, joista noin 600 on valmennusurheilijoita. Lisäksi 
lukion tiloissa on Helsingin aikuislukion toimintaa ja asukaskäyttöä. 
Myös Perho Liiketalousopiston kaksoistutkintoryhmä, noin 60 opiskeli-
jaa, sekä Brändö gymnasium noin 400 opiskelijaa, toimivat tiiviissä yh-
teistyössä Mäkelänrinteen lukion kanssa.

Laajennuksen myötä lukion tiloissa voidaan järjestää opetusta noin 
1000 opiskelijalle, mikä tarkoittaa noin 150 opiskelijan lisäystä. Henkilö-
kuntaa rakennukseen tulee noin 110, joista noin 90 on opetushenkilö-
kuntaa. Mäkelänrinteen lukio on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa ja 
sen sijainti liikuntatilojen yhteydessä edistää erikoistehtävän hoitamista. 
Suunnittelussa varmistetaan turvalliset kulkuyhteydet lukioon ja liikun-
tatiloihin.

Vuonna 1960 valmistuneet Mäkelänrinteen lukion tiloja (Mäkelänkatu 
47) on peruskorjattu useaan otteeseen. Nyt nykyinen koulurakennus lii-
kuntasalisiipeä lukuun ottamatta on laajan teknisen perusparannuksen 
tarpeessa.

Laajennuksen ja perusparannuksen tavoitteena on turvallinen, terveelli-
nen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee 
monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonais-
valtaista hyvinvointia ja kehittymistä. Tilojen mitoituksessa on huomioitu 
Mäkelänrinteen lukion ja Helsingin aikuislukion tilatarpeet. Osa tiloista 
on asukaskäytössä arki-iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kulun-
valvonnalla suunnittelussa varaudutaan siihen, että laajennusosa ja 
osa vanhan puolen tiloista ovat lukioiden toiminta-ajan ulkopuolisessa 
asukaskäytössä. Lisäksi lukio toimii majoituskouluna isojen tapahtu-
mien yhteydessä.

Palveluverkko ja väestön muutos
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Helsingissä on 11 suomenkielistä kaupungin ylläpitämää lukiota. Näi-
den lisäksi toimii yksi kaupungin ylläpitämä aikuislukio. Lukioista kuu-
dessa on erityistehtävä ja viidessä lukiossa on painotettu opetussuun-
nitelma.

Helsingin kaupungin uusimpien väestöennusteiden mukaan 16–18-
vuotiaiden lukiolaisten määrä tulee kasvamaan seuraavalla suunnittelu-
jaksolla 2018–2027 n. 900 opiskelijalla. 

Hankkeen sisällöstä

Hankkeessa rakennusta laajennetaan, nykyiseen rakennukseen teh-
dään liikuntasiipeä lukuun ottamatta laaja tekninen perusparannus ja 
joitakin tilatoimintoja kehitetään. Hankkeessa korjataan ulkoseinäraken-
teet ja paikalliset kosteusvauriot sekä uusitaan sokkelin vaurioitunut 
korkkirakenne ja vesijohto- ja viemärijärjestelmä. Nykyinen n. 650 brm² 
siipirakennus puretaan hankkeen yhteydessä.

Hankkeen yhteydessä tehdään joitakin tilamuutoksia, jotka mahdollista-
vat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen, tarkoituksenmukai-
sen opiskelijahuollon, tilojen monipuolisemman käytön ja tilojen osittai-
sen asukaskäytön. Toiminnalliset muutokset eivät edellytä suuria ra-
kenteellisia muutoksia.

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

Toiminnalliset tilamuutokset

Uusi opetussuunnitelma ohjaa opetusmenetelmiä avoimempaan ja yh-
teistyökeskeisempään suuntaan. Mäkelänrinteen lukion laajennukseen 
toteutetaan  tilat, jotka ovat pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksen-
mukaisesti mitoitetut ja edistävät opetussuunnitelman tavoitteiden to-
teuttamista. Tilojen sijoittuminen liikuntahallin ja nykyisen kouluraken-
nuksen liittymäkohtaan edistää liikunnan erityistehtävän toteutumista. 
Tilat luovat nykyaikaisen oppiympäristön ja tarjoavat mahdollisuudet 
yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön. Tilat suunnitellaan 
kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja opetussuunnitelman vaati-
musten mukaisiksi.

Lukiorakennuksen ruokailu- ja saniteettitilat sekä opiskelijahuolto- ja 
hallintotilat ajanmukaisestaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Lisäksi ra-
kennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan.
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Perusparannuksen yhteydessä tehtävillä muutoksilla rakennuksesta 
saadaan hyvin toimiva ja tilankäytöltään entistä tehokkaampi koulu. 
Myös pihan toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään hankkeessa.

Lukion opiskelijoita on pihan osalta ja henkilökuntaa koulun toimintatilo-
jen osalta osallistettu rehtorin toimesta. Osallistamisen tulokset on 
koordinoitu suunnitelmiin toimialan järjestämissä käyttäjäkokouksissa.

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Mäkelänrinteen opis-
kelun, urheilun ja asumisen yhdistävää Urhea-kampuksen rakentamista 
edistetään. Kaupunginhallitus on 13.11.2017 päättänyt varata alueen 
Urhea-säätiö sr:lle ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle ur-
heiluhallin, koulun laajennuksen ja opiskelija-asuntolan suunnittelua 
varten 31.12.2018 asti.

Laajennus ja osittainen perusparannus mahdollistavat turvalliset, ter-
veelliset, viihtyisät ja riittävät tilat Mäkelänrinteen lukion toiminnalle. 
Hankeen myötä voidaan edistää kaupungin toisen asteen koulutuksen 
toteuttamista sekä kehitetään liikunta- ja kulttuuritarjontaa alueella. Tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut tilat ovat lukiotoiminnan lisäksi osittain 
myös alueen asukkaiden ja Urhea-hallin käytössä.

Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja opetussuunnitelman tavoitteita tu-
keva oppimisympäristö. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskun-
nassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknolo-
gian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Väistötilat

Perusparannus ja laajennus toteutetaan siten, että osa toiminnasta voi 
jatkua nykyisissä tiloissa. Laajennuksen toteutuksen ajaksi koulun ruo-
kailu siirretään väistötiloihin Stadin ammattiopiston ruokalaan osoittees-
sa Hattulantie 2 sekä väistötiloissa osoitteessa Onnentie 18. Tänä 
ajanjaksona myös osa opetuksesta tapahtuu väistötiloissa osoitteessa 
Onnentie 18.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannukset ovat yhteensä n. 900 000 euroa (alv 0 %) ja ne eivät sisälly 
hankesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin. Väistötilo-
jen kustannus sisältyy pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyohjeen 
mukaan. Väistötilojen vaikutus tulevaan vuokraan on noin 0,51 eu-
roa/htm²/kk, 3 000 euroa/kk, 36 000 euroa/v.
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Väistön aikaisen ruokailun järjestämisen ylimääräisiin kustannuksiin va-
rataan n. 50 000 euroa (alv 0 %) ja väistötiloihin siirtymisen aiheutta-
miin muuttokustannuksiin n. 20 000 euroa (alv 0 %).

Tiloihin liittyvät kustannukset ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019–2028 on hankkeen suun-
nittelulle ja toteutukselle ohjelmoitu määrärahaa yhteensä 11 miljoonaa 
euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2020–2021. Hankkeen 
toteutuksen edellyttämä 17 miljoonan euron rahoitustarve otetaan huo-
mioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustan-
nustasossa 9/2018 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 17 000 000 
euroa (1 735 euroa/brm²). Tästä laajennusosan rakentamiskustannuk-
set ovat 10 550 000 euroa (3 792 euroa/brm²) ja perusparannuksen ra-
kentamiskustannukset 6 450 000 euroa (919 euroa/brm²).

Laajennuksen toteuduttua koulun laajuus on 5 296 hym² tai 9 797 brm² 
ja vuokra-ala on 8 385 htm². Tästä on laajennusta 2 782 brm², 2 468 
htm², 1 223 hym2. Yhteiskäyttöistä tilaa Urhea-hallin kanssa on 478 
hym² tai 698 brm² ja vuokra-alana 508 htm².

Piha-alueen laajuus on noin 7 160 m². Koko piha-alue on koulun ja ur-
heiluhallin yhteinen.

Lukio tulee hyödyntämään myös viereen toteutettavan Urhea-hallin lii-
kuntatiloja.

Perusparannushankkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 2 217 000 eu-
roa/vuosi, mikä tarkoittaa nousua noin 990 000 euroa/vuosi. Peruspa-
rannetun koulun tuleva vuokra on 22,03 euroa/htm²/kk, josta pääoma-
vuokra 18,31 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,72 euroa/htm²/kk. Vuok-
ranmaksun perusteena on 8 385 htm², poistoaika on 30 vuotta ja tuot-
tovaade 3 %. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan 
ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiksi on arvioitu 169 000 euroa. Toi-
minnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon 
hankintoja.
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Laajennuksen muuttokustannukset ovat noin 69 000 euroa ja väistöti-
loihin siirtymisen muuttokustannukset noin 20 000 euroa (alv 0%).

Siivouskustannukset nousevat laajennuksen myötä arviolta 41 000 eu-
roa.

Väistön aikaisen ruokailun järjestämisen ylimääräisiin kustannuksiin va-
rataan 50 000 euroa (alv 0%).

Rakentaminen ajoittuu ajalle 7/2019-12/2020 ja tilojen käyttöönotto on 
1/2021.

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

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_Makelanrinteen-lukion-laaj_perusparannus
2 Työsuojelun lausunto_ Mäkelänrinteen lukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 
§ 11

HEL 2018-013333 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja pe-
rusparannuksen 14.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymis-
tä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on  9 797 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 eu-
roa syyskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 16
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Tehtaankadun 
ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
3.12.2018 päivätystä Tehtaankadun ala-asteen laajennusta ja peruspa-
rannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida opettajien ja opis-
kelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.”

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
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Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun a-a perusparannus hankesuunnitelma 3-12-2018
2 Tehtaankatu hankesuunnitelman liitteet 1-6
3 Tehtaankadun aa-tyosuojelulausunto 101018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
3.12.2018 päivätystä Tehtaankadun ala-asteen laajennusta ja peruspa-
rannusta koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 10.10.2018 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on 
liitteenä. Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää perusparannuksen vuokrankoro-
tusta korkeana.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 3.12.2018 
päivätystä, osoitteessa Tehtaankatu 15–17 sijaitsevasta Tehtaankadun 
ala-asteen perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta. Hanke-
suunnitelma koskee rakennuksen laajaa teknistä perusparannusta ja ti-
loissa tehtäviä toiminnallisia parannuksia. Koulu on Helsingin koulura-
kennusten suojelutarvetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luokiteltu 
luokkaan 1. Rakennus on asemaakaavalla suojeltu.

Rakennus on kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan laajan tek-
nisen perusparannuksen tarpeessa. Hankkeessa varmistetaan terveel-
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linen sisäilma korjaamalla kosteusteknisesti puutteelliset rakenteet, ra-
kentamalla salaojitusjärjestelmä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja 
välipohjarakenteiden täytöt sekä rakentamalla koneellinen ilmanvaihto-
järjestelmä. Ikkunat kunnostetaan tai uusitaan, julkisivurappaus ja vesi-
katto uusitaan sekä rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. Ra-
kennuksen oppilaspaikkamäärää lisätään teknisin ja toiminnallisin muu-
toksin. Tilat sekä piha ajanmukaistetaan toiminnan vaatimusten mukai-
sesti. Rakennuksen paloturvallisuutta ja energiataloutta parannetaan 
nykymääräysten tasolle.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä. Asiantuntijoina on kuultu rakennusval-
vonnan, pelastuslaitoksen sekä ympäristöpalveluiden edustajia ja es-
teettömyysasiamiestä.

Hankkeen perustelut ja toiminta koulussa

Hankkeessa perusparannetaan tilat 378 alakoululaisen käyttöön, mikä 
tarkoittaa 104 oppilaan lisäystä. Alakoulussa on 1–6-luokilla 18 peruso-
petusryhmää. Perusparannuksen jälkeen henkilökuntaa tiloissa on ar-
violta noin 40 henkilöä.

Helsingin vanhimpiin kansakouluihin kuuluva jugendtyylinen Tehtaan-
kadun kansakoulu valmistui 1908. Suurpommituksissa 1944 vaurioitu-
nutta rakennusta korjattiin ja sen kattomuotoa muutettiin 1950-luvulla. 
Kohteessa on vuosien varrella tehty lukuisia korjaustoimenpiteitä, mut-
ta ei kattavaa perusparannusta. Rakennus on kaupunkiympäristön 
asiantuntijoiden mukaan laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa. 
Koulu on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.

Oppimisympäristö ja turvalliset piha-alueet voidaan toteuttaa nykyiselle 
tontille. Perusparannuksen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tar-
koituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialais-
ta oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja kehittymistä. Iltapäiväkerhotoimintaa on mahdollista jär-
jestää koulun tiloissa perusparannuksen jälkeen. Liikuntatilat ovat asu-
kaskäytössä arki-iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Kulunvalvon-
nalla suunnittelussa varaudutaan siihen, että liikuntasali, ruokala ja kä-
sityötilat sekä musiikkiluokka ja kuvataideluokka ovat kouluajan ulko-
puolisessa asukaskäytössä. Lisäksi koulu toimii majoituskouluna isojen 
tapahtumien yhteydessä. Koulu on liikenteellisesti hyvin saavutettavis-
sa. Suunnittelussa varmistetaan turvalliset kulkuyhteydet kouluun.

Palveluverkko ja väestön muutos

Tehtaankadun ala-aste sijaitsee eteläisellä ja keskisellä suurpiirillä Ul-
lanlinnan kaupunginosassa ja on oman alueensa lähikoulu. Väestöen-
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nusteen mukaan Ullanlinnan, Eiran ja Kaivopuiston oppilaaksiottoalu-
eella on tällä hetkellä noin 200 lisäoppilaspaikan tarve, huippukohta 
luokka-asteiden 1– 6 osalta sijoittuu vuoden 2019 tienoille. Tehtaanka-
dun ala-asteen oman oppilaaksiottoalueen väestöennuste ei kasva 
kymmenen vuoden aikana vaan on lievästi laskeva. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan laatiman alueellisen tarkastelun perusteella Teh-
taankadun ala-aste on jatkossakin välttämätön pysyvänä kouluverkon 
osana mitoitettuna siten, että koulun oppilaspaikkamäärä on maksimoi-
tu johtuen oppilaaksiottoalueen lisäoppilaspaikkojen tarpeesta.

Palveluverkkotarkastelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa 
oleva tilakapasiteetti. Hankkeen laajuudessa otetaan huomioon raken-
nuspaikan turvallisuus ja toimivuus sekä koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liiken-
nejärjestelyt.

Hankkeen sisällöstä

Rakennus perusparannetaan ja monia rakennusosia uusitaan. Hank-
keessa uusitaan talotekniset järjestelmät, parannetaan energiatehok-
kuutta, korjataan vaurioituneet osat julkisivusta, uusitaan ja korjataan 
ikkunoita, ovia, räystäsrakenteita sekä vesikattovarusteita. Hankkeen 
yhteydessä korjataan kosteusvaurioituneet rakenteet ja rakennetaan 
uusi salaojitusjärjestelmä. 

Rakennuksessa tehdään lisäksi joitakin tilamuutoksia, jotka mahdollis-
tavat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen ja tilojen monipuo-
lisemman käytön koulupäivän jälkeen. Tässä rakennuksessa toiminnal-
liset muutokset eivät edellytä suuria rakenteellisia muutoksia.

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

Toiminnalliset tilamuutokset

Uusi opetussuunnitelma ohjaa opetusmenetelmiä avoimempaan ja yh-
teistyökeskeisempään suuntaan. Siirtymisen eri tilojen ja työskentelyta-
pojen välillä tulee olla helppoa. Tärkeää on esimerkiksi uudenlaisten 
kädentaidon tilojen hyvät yhteydet toisiinsa sekä suunnittelu- ja työs-
kentelytilaan. Tämä saadaan toteutettua tässä suunnitelmassa hyvin. 
Oppilaiden wc-tilat ajanmukaistetaan vastaamaan nykyvaatimuksia, 
ruokahuollon tilajärjestelyitä tehostetaan ja rakennuksen esteettömyyttä 
ja paloturvallisuutta parannetaan. 
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Perusparannuksen yhteydessä tehtävillä muutoksilla rakennuksesta 
saadaan hyvin toimiva ja tilankäytöltään entistä tehokkaampi koulu. 
Myös pihan toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään hankkeessa.

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

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Perusparannus mahdollistaa turvalliset, terveelliset, viihtyisät ja riittävät 
tilat Tehtaankadun ala-asteen toiminnalle. Nykyisiin tiloihin sijoittuva 
hanke mahdollistaa strategianmukaisen lähipalvelun tarjoamisen alu-
eella. Tarkoituksenmukaisesti mitoitetut tilat ovat koulutoiminnan lisäksi 
alueen asukkaiden käytössä.

Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja opetussuunnitelman tavoitteita tu-
keva oppimisympäristö. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskun-
nassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknolo-
gian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Väistötilat

Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen toteu-
tuksen ajaksi 6/2020–12/2021. Kartoituksen perusteella keskusta-alu-
eelta on ollut vaikea löytää sijoituspaikkoja väistötiloille.

Keskustan kouluhankkeiden väistötilakartoituksen perusteella hank-
keen väistötilaratkaisuna selvitetään toteuttamiskelpoisimpana vaih-
toehtona Merikadun ja Eiranrannan väliselle (LP-1) - alueelle sijoitetta-
via tilapäisiä paviljonkirakennuksia. Alueella talvisäilytettäville veneille 
osoitetaan tilapäinen säilytyspaikka muualta. Selvityksessä tutkittiin 
myös paviljonkien sijoittamista Hernesaaren tulevan koulun tontille, mi-
kä todettiin vaaralliseksi lapsille tulevien työmaiden vuoksi. Hankkeen 
toteutumisen jälkeen paviljongit palvelisivat Grundskolan Norsen Cyg-
neus enheten -hankkeen perusparannuksen väistötilana.

Väistötilanteen keittiön tilapäisjärjestelyt eivät aiheuta lisäkustannuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 
10 miljoonaa euroa siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2020–
2021.
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Hankkeen laajuus on 2011 inventointikuvien mukaan laajuudeltaan 2 
184 hym² tai 4107 brm² ja vuokra-ala on 3 238 htm². Investoinnin kus-
tannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 10 miljoonaa eu-
roa.

Perusparannushankkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 082 000 eu-
roa/vuosi, mikä tarkoittaa nousua 375 071 euroa/vuosi. Perusparanne-
tun koulun tuleva vuokra on 27,85 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 
24,13 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,72 euroa/htm²/kk. 

Vuokranmaksun perusteena on 3 238 htm², poistoaika 30 vuotta ja 
tuottovaade on 1,5 %.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiksi on arvioitu 510 000 euroa. Toi-
minnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalusta-
minen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon 
hankintoja. Muutto- ja siivouskustannukset ovat 189 800 euroa.

Rakentamisen aikaiset ruokahuollon tilapäisjärjestelyt eivät aiheuta li-
säkustannuksia.

Rakentaminen ajoittuu ajalle 6/2020–12/2021 ja tilojen käyttöönotto on 
viimeistään lukuvuoden alussa 2022.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun a-a perusparannus hankesuunnitelma 3-12-2018
2 Tehtaankatu hankesuunnitelman liitteet 1-6
3 Tehtaankadun aa-tyosuojelulausunto 101018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 10.01.2019 
§ 3

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 
16
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§ 17
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta

HEL 2018-012640 T 00 01 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymässä Helsingin kaupunkistra-
tegiassa kaudelle 2017−2021 määriteltiin, että kaupunki laatii kiinteis-
töstrategian. Kiinteistöstrategian tavoitteena on ohjata kaupungin toimi-
tilakannan ja sen hallintaan liittyvien käytäntöjen kehittämistä. Kaupun-
gilla ei ole ollut aiemmin kiinteistöstrategiaa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupungilla on 
kiinteistöstrategia, joka linjaa palvelutilojen kehittämisen painopistea-
lueita ja keinoja. Kiinteistöstrategian painopistealueista sisäilmaongel-
mien ratkaiseminen, toimitilojen hankintaprosessin nopeuttaminen, roo-
lien selkeyttäminen, sisäisen vuokrajärjestelmän uusiminen, kaupungin 
tilojen asukaskäytön edistäminen, tilojen väliaikaiskäytön- ja arvoraken-
nusten hallinnan kehittäminen, toimitilojen aktiivinen omistajapolitiikka 
ja hiilineutraali Helsinki 2035 sekä laadittu sisäilmaohjelma ovat kohtei-
ta, joita tulee kehittää prosessien ja käytäntöjen sujuvoittamiseksi. Kiin-
teistöstrategia tarvitsee kuitenkin vielä valmistelussa olevan toimintaoh-
jelman, jotta nykyisiin prosesseihin ja toimintamalleihin suunnitellut ja 
yhdessä sovittavat muutokset ja vastuut olisi riittävästi hahmotettavis-
sa. Lautakunta pitää riskinä ja lausunnon antamista haittaavana toimin-
taohjelman puuttumista lausuntomateriaalista. 

Lautakunta toteaa, että Helsinki on kehittyvä ja nopeasti kasvava kau-
punki. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla lasten ja oppilaiden mää-
rän kasvu on suurempaa kuin kaupungin väestönkasvu. Toimiala jär-
jestää lakisääteisiä palveluita, joiden toteuttaminen edellyttää, että näi-
den lakisääteisten peruspalveluiden tarvitsemat tilat toteutuvat oikea-ai-
kaisesti. Kasvavien asiakasmäärien lisäksi digitalisaatiolla, palvelujen 
toiminnan muutoksilla, poliittisilla päätöksillä sekä tilojen huonolla tekni-
sellä kunnolla on merkittävä ja nopea vaikutus toimialan tilatarpeen 
muutoksiin. Tämän vuoksi  kaupunkiympäristön toimialan, tilojen han-
kinnasta ja toteutuksesta vastaavana, tulee pystyä oikea-aikaisesti 
tuottamaan sekä kunnossa- ja ylläpitämään palvelujen tarvitsemat riit-
tävät, terveelliset ja turvalliset oppimisen tilat sekä mahdolliset korjaus-
rakentamisen väistötilat. Esitetyssä kiinteistöstrategiassa jää epäsel-
väksi, miten tilatarpeen toteutuminen varmistetaan ja kuka on vastuus-
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sa, jos tilatarve ei toteudu. Lautakunta esittää harkittavaksi lisätä uusia 
tapoja toimia ja toteuttaa toimialojen tilat ja selvitettäväksi tarvitaanko 
nykyisiin organisaatioihin mahdollisesti muutoksia toiminnan sujuvoitta-
miseksi ja varmistamiseksi.

Lautakunta haluaa korostaa, että päiväkotien ja koulujen tilojen riittävä 
saatavuus sekä tilojen laatu ovat keskeisiä tekijöitä arvioitaessa Helsin-
gin vetovoimaa. Nykyisessä kiinteistöstrategian versiossa ei vielä riittä-
västi esitetä sellaisia strategisia linjauksia, ja siitä puuttuu kokonaan toi-
menpideohjelma, jotka varmistaisivat turvalliset ja terveelliset tilat niin 
kasvatuksen ja koulutuksen asiakaskunnalle kuin henkilöstölle. Tulevai-
suuden tilatarpeiden ennakoinnin merkitystä korostetaan, mutta tätä 
koskevat strategiset linjaukset ovat puutteellisia. Eri kaupunginosien 
eritahtista kehitystä on ennakoitava entistä dynaamisemmalla suunnit-
telulla.

Lautakunta pitää tärkeänä, että tulevassa kiinteistöstarategian toteutu-
sohjelmassa on konkreettisesti ja selkeästi määritelty tilanhankinnan ja 
tilojen kunnossapidon prosessien roolit ja vastuut  sekä läpinäkyvä ja 
helposti seurattava vuokranmaksujärjestelmä. Palvelutilaverkkoa tar-
kasteltaessa ja hankkeita suunniteltaessa on prosesseissa lisäksi huo-
mioitava asukkaiden ja tilojen käyttäjien osallistaminen, tilojen yhteis-
käyttö, asiakaslähtöinen asukaskäyttö, esteettömyys, kiinteistöjen help-
po ylläpito ja energiatehokkuus.

Erityisesti lautakunta haluaa korostaa tilojen turvallisuuden ja terveelli-
syyden tärkeyttä sekä sisäilmaohjelmassakin mainittuja keinoja, joilla 
rakentamisen laatua, sen valvontaa suunnittelussa, toteutuksessa ja 
kunnossapidossa voidaan parantaa. Toimialalla sisäilmaongelmien rat-
kaiseminen sekä rakennuskannan kunnossa- ja ylläpito nähdään isona 
haasteena, johon kiinteistöstrategian ja sisäilmaohjelman toteutusohjel-
man konkreettisilla toimenpiteillä on pystyttävä vaikuttamaan. Jo nyt 
kattavaa sisäilmakohteiden viestintää tulee kehittää entisestään.

Kiinteistöstrategian mukana myös kaupungin tilanhankintaohje tulee 
päivitettäväksi. Uusia toteutus- ja vuokramalleja kokeiltaessa tulee jat-
kossakin tilojen hankinnan ja niistä tehtävien sopimusten jäädä kau-
punkiympäristön toimialan vastuulle. Lisäksi tulee selvittää ja kuvata eri 
toteutus- ja vuokramallien oikea-aikainen päätöksenteko.

Lautakunta painottaa, että kiinteistöstrategian toteuttamiseen ja seu-
rantaan on varattava riittävästi resursseja ja että se on toteutettava yh-
teistyössä toteutukseen vaikuttavien osapuolten ja tilojen käyttäjien 
kanssa.

Lautakunta näkee, että rakentamisen laatuun tulee kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota, erityisesti yhteensovitettaessa energiatehokkuutta 
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ja hyvän sisäilman vaatimuksia. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota 
rakentamisen aikaisen valvontaan ja näkee, että rakennusvalvonnan 
resursseja tulee uusien kiinteistöstrategian linjausten myötä parantaa. 
Lautakunta korostaa kiinteistöhuollon ja siivouksen laadun merkitystä 
hyvälle sisäilmalle. Toimintaohjelmassa tulee esittää konkreettisia toi-
mia, joilla näiden laatua pystytään parantamaan.

Lautakunta näkee, että palveluntarpeiden parempi ennakointi on erit-
täin olennaista toimialan kannalta mm. siksi, että kiinteistöissä oleva 
henkilömäärä ei ylittäisi suunniteltua. Lautakunta toivoo, että toimin-
taohjelmassa avataan tarkemmin, miten ennakointia käytännössä aio-
taan parantaa. Lisäksi lautakunta näkee, että tietojärjestelmien osalta 
on syytä arvioida huolellisesti ja realistisesti, millaisia kysymyksiä niillä 
on mahdollista ratkaista, ja millä aikataululla. Lautakunta ei pidä perus-
teltuna, että toimialan tilankäyttöä ohjaisi kategorisesti siirtyminen isom-
piin yksiköihin. Yksiköiden koko tulee arvioida tapauskohtaisesti. Lauta-
kunta pitää tilatehokkuuden lisäämisen vaatimusta riskinä pedagogisen 
toiminnan kannalta ja esittää, että vaatimuksia tilatehokkuuden osalta 
ei tulisi lisätä kasvatuksen ja koulutuksen tiloissa. Lautakunnan näke-
myksen mukaan kiinteistöstrategian tulisi ottaa vahvemmin kantaa sen 
puolesta, että lähipalveluiden tulee sijaita lähellä asiakkaita. 

Lautakunta pitää kannatettavana esitystä sisäilmapoliklinikasta ja ko-
rostaa, että siellä tulisi olla myös sosiaalialan ammattilaisia tukemassa 
sosiaalisissa ja etuuskysymyksissä, joita sisäilmasta sairastuneilla 
usein on. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä sisäilmakorjausten hyvittä-
minen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle pitää ottaa käyttöön vuo-
den 2020 alusta alkaen ja toimialalle korvata tulevissa budjeteissa tä-
män valtuustokauden aikana jo korotetuista sisäilmakorjauksista aiheu-
tuneet vuokrien nousut. Sisäisen vuokramallin uudistamiseen liittyvän 
tilakustannusten kohdistamisen periaatteiden uudelleen määrittelyn voi-
maan astuminen vuoden 2021 alusta alkaen on liian kaukainen ajan-
kohta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä kaikki tehdyt kuntotutkimuk-
set tulee saattaa julkisiksi ja helposti saataville.

Julkisessa rakentamisessa tulee selvittää mahdollisuudet puurakenta-
misen suosimiseen.

Kiinteistöstrategian valmistelu

Kiinteistöstrategian valmisteluvastuu annettiin kaupungin johtoryhmäs-
sä 13.11.2017 kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alu-
eet palvelukokonaisuudelle.
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Strategian valmistelua varten perustettiin projektiryhmä. Sen puheen-
johtajana on toiminut kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja ja 
sen jäseninä ja varahenkilöinä ovat olleet edustajat kaupunginkanslias-
ta, sosiaali- ja terveystoimialalta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ja kaupunkiympäristön toimialal-
ta. Projektiryhmä on lisäksi nimennyt projektin valmistelua varten sih-
teeristön sekä asiantuntijajäseniä. 

Kiinteistöstrategia koskee kaupunkikonsernin koko tilaomaisuutta. Sen 
ulkopuolelle on rajattu asuntoasiat sekä maaomaisuuden hallintaan liit-
tyvät asiat. Kiinteistöstrategia ei koske myöskään kaupunkikonserniin 
kuuluvia markkinoilla toimivia yhtiöitä.

Strategian valmistelussa haettiin sidosryhmävuorovaikutuksella näkö-
kulmia kiinteistöstrategian linjauksiin. Kaupungin sisäisestä vuorovaiku-
tuksesta vastasi Newsec ja vuorovaikutuksesta ulkoisten sidosryhmien 
kanssa Demos Helsinki. Vuorovaikutusta valmistelleessa projektiryh-
mässä olivat mukana toimialojen ja kaupunginkanslian edustajat.

Kiinteistöstrategian valmistelua varten haastateltiin kaupunkiorganisaa-
tiosta 21 keskeistä henkilöä kuten toimialojen johtajia, palvelutason 
päälliköitä, tilahallinnon asiantuntijoita ja kaupunginkanslian avainhen-
kilöitä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta näkee, että rakentamisen laatuun tulee kiinnit-
tää nykyistä enemmän huomiota, erityisesti yhteensovitettaessa ener-
giatehokkuutta ja hyvän sisäilman vaatimuksia. Lautakunta haluaa kiin-
nittää huomiota rakentamisen aikaisen valvontaan ja näkee, että raken-
nusvalvonnan resursseja tulee uusien kiinteistöstrategian linjausten 
myötä parantaa. Lautakunta korostaa kiinteistöhuollon ja siivouksen 
laadun merkitystä hyvälle sisäilmalle. Toimintaohjelmassa tulee esittää 
konkreettisia toimia, joilla näiden laatua pystytään parantamaan.

Lautakunta näkee, että palveluntarpeiden parempi ennakointi on erit-
täin olennaista toimialan kannalta mm. siksi, että kiinteistöissä oleva 
henkilömäärä ei ylittäisi suunniteltua. Lautakunta toivoo, että toimin-
taohjelmassa avataan tarkemmin, miten ennakointia käytännössä aio-
taan parantaa. Lisäksi lautakunta näkee, että tietojärjestelmien osalta 
on syytä arvioida huolellisesti ja realistisesti, millaisia kysymyksiä niillä 
on mahdollista ratkaista, ja millä aikataululla. Lautakunta ei pidä perus-
teltuna, että toimialan tilankäyttöä ohjaisi kategorisesti siirtyminen isom-
piin yksiköihin. Yksiköiden koko tulee arvioida tapauskohtaisesti. Lauta-
kunta pitää tilatehokkuuden lisäämisen vaatimusta riskinä pedagogisen 
toiminnan kannalta ja esittää, että vaatimuksia tilatehokkuuden osalta 
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ei tulisi lisätä kasvatuksen ja koulutuksen tiloissa. Lautakunnan näke-
myksen mukaan kiinteistöstrategian tulisi ottaa vahvemmin kantaa sen 
puolesta, että lähipalveluiden tulee sijaita lähellä asiakkaita. 

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

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta pitää kannatettavana esitystä sisäilmapoliklini-
kasta ja korostaa, että siellä tulisi olla myös sosiaalialan ammattilaisia 
tukemassa sosiaalisissa ja etuuskysymyksissä, joita sisäilmasta sairas-
tuneilla usein on. 

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

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan näkemyksen mukaan tilojen vuokraamisen 
riskejä on käsitelty kiinteistöstrategiassa hyvin vähän tilojen omistami-
sen riskeihin nähden. Sisäilmaohjelmassa tulisi käsitellä yksityiskohtai-
semmin kaupungin toimintatapoja tilanteissa, joissa sisäilmaongelmia 
havaitaan vuokratiloissa, ja selvittää kaupungin toimintamahdollisuuk-
sien rajat. 

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kaupungin strategiassa lukee: “Sisäilmakorjauksista ai-
heutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.” 
Useissa korjaushankkeissa joita olemme lautakunnassa tällä valtuusto-
kaudella käsitelleet, ovat sisäiset vuokrat nousseet 2-3 kertaisiksi kor-
jausten vuoksi eikä tätä ole mitenkään hyvitetty toimialalle. 
Nyt kiinteistöstrategian luonnoksessa lukee: “Sisäisen vuokramallin uu-
distaminen vaatii tilakustannusten kohdistamisen periaatteiden uudel-
leen määrittelyn. Uudistus voidaan toteuttaa aikaisintaan vuoden 2021 
alusta alkaen, jolloin sisäisen vuokran periaatteiden ja vuokravaikutus-
ten tulee olla selvillä vuoden 2020 alussa vuoden 2021 talousarvioraa-
mia määriteltäessä.” 
Eli sisäilmakorjausten hyvittäminen vuokrissa otettaisiin käyttöön vasta 
2021, eli puoli vuotta ennen valtuustokauden loppua. Tämän vuoksi 
teen seuraavan vastaesityksen lausuntoehdotukseen: 

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä sisäilmakorjausten hyvittä-
minen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle pitää ottaa käyttöön vuo-
den 2020 alusta alkaen ja toimialalle korvata tulevissa budjeteissa tä-
män valtuustokauden aikana jo korotetuista sisäilmakorjauksista aiheu-
tuneet vuokrien nousut. Sisäisen vuokramallin uudistamiseen liittyvän 
tilakustannusten kohdistamisen periaatteiden uudelleen määrittelyn voi-
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maan astuminen vuoden 2021 alusta alkaen on liian kaukainen ajan-
kohta.”

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

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä kaikki tehdyt kuntotutki-
mukset tulee saattaa julkisiksi ja helposti saataville.”

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

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata tilakannan liikelaitos- sekä 
yhtiöittämisvaihtoehtojen selvittämistä.”

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä kirjaukset tiloista luopumi-
sista ovat liian tiukkoja ja ehdottomia.”

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Dani Niskanen: Lisätään lausuntoehdotukseen uusi kohta (5):

"Lautakunta haluaa korostaa, että päiväkotien ja koulujen tilojen riittävä 
saatavuus sekä tilojen laatu ovat keskeisiä tekijöitä arvioitaessa Helsin-
gin vetovoimaa. Nykyisessä kiinteistöstrategian versiossa ei vielä riittä-
västi esitetä sellaisia strategisia linjauksia, ja siitä puuttuu kokonaan toi-
menpideohjelma, jotka varmistaisivat turvalliset ja terveelliset tilat niin 
kasvatuksen ja koulutuksen asiakaskunnalle kuin henkilöstölle. Tulevai-
suuden tilatarpeiden ennakoinnin merkitystä korostetaan, mutta tätä 
koskevat strategiset linjaukset ovat puutteellisia. Eri kaupunginosien 
eritahtista kehitystä on ennakoitava entistä dynaamisemmalla suunnit-
telulla."

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Dani 
Niskasen tekemän vastaehdotuksen.
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Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Julkisessa rakentamisessa tulee selvittää mahdollisuudet 
puurakentamisen suosimiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Fatim 
Diarran tekemän vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunnan näkemyksen mukaan tilojen vuokraamisen 
riskejä on käsitelty kiinteistöstrategiassa hyvin vähän tilojen omistami-
sen riskeihin nähden. Sisäilmaohjelmassa tulisi käsitellä yksityiskohtai-
semmin kaupungin toimintatapoja tilanteissa, joissa sisäilmaongelmia 
havaitaan vuokratiloissa, ja selvittää kaupungin toimintamahdollisuuk-
sien rajat. 

Jaa-äänet: 7
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia 
Pakarinen, Laura Vanamo, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Markku Hannula, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdo-
tuksen äänin 7 - 4 (1 tyhjä, 1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoehdotukseen: “Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta ei kannata tilakannan liikelaitos- sekä yhtiöittämisvaihtoehtojen 
selvittämistä.”

Jaa-äänet: 9
Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Tiina 
Larsson, Dani Niskanen, Pia Pakarinen, Laura Vanamo, Ozan Yanar

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

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan vastaeh-
dotuksen äänin 9 - 3 (1 poissa).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoehdotukseen: “Kasvatus- ja koulutuslau-
takunnan mielestä kirjaukset tiloista luopumisista ovat liian tiukkoja ja 
ehdottomia.” 

Jaa-äänet: 6
Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia Pa-
karinen, Laura Vanamo

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 4
Fatim Diarra, Markku Hannula, Ville Jalovaara, Ozan Yanar

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan vastaeh-
dotuksen äänin 6 - 2 (4 tyhjää, 1 poissa).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöstrategia_2018-12-02.doc
2 Sisäilmaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Helsingin kaupungin 2.12.2018 päivätystä kiinteistöstrategiasta 
30.1.2019 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistöstrategia_2018-12-02.doc
2 Sisäilmaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.01.2019 § 5

HEL 2018-012640 T 00 01 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

22.01.2019 Pöydälle

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata tilakannan liikelaitos- sekä 
yhtiöittämisvaihtoehtojen selvittämistä.”

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä kirjaukset tiloista luopumi-
sista ovat liian tiukkoja ja ehdottomia.”

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kaupungin strategiassa lukee: “Sisäilmakorjauksista ai-
heutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.”
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Useissa korjaushankkeissa joita olemme lautakunnassa tällä valtuusto-
kaudella käsitelleet, ovat sisäiset vuokrat nousseet 2-3 kertaisiksi kor-
jausten vuoksi eikä tätä ole mitenkään hyvitetty toimialalle.
Nyt tuolla kiinteistöstrategian luonnoksessa lukee:
                                               
“Sisäisen vuokramallin uudistaminen vaatii tilakustannusten kohdista-
misen periaatteiden uudelleen määrittelyn. Uudistus voidaan toteuttaa 
aikaisintaan vuoden 2021 alusta alkaen, jolloin sisäisen vuokran peri-
aatteiden ja vuokravaikutusten tulee olla selvillä vuoden 2020 alussa 
vuoden 2021 talousarvioraamia määriteltäessä.”
       
Eli sisäilmakorjausten hyvittäminen vuokrissa otettaisiin käyttöön vasta 
2021, eli puoli vuotta ennen valtuustokauden loppua. Tämän vuoksi 
teen seuraavan vastaesityksen lausuntoehdotukseen:  

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä sisäilmakorjausten hyvittä-
minen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle pitää ottaa käyttöön 2019 
ja toimialalle korvata tulevissa budjeteissa tämän valtuustokauden aika-
na jo korotetuista sisäilmakorjauksista aiheutuneet vuokrien nousut. Si-
säisen vuokramallin uudistamiseen liittyvän tilakustannusten kohdista-
misen periaatteiden uudelleen määrittelyn voimaan astuminen vuoden 
2021 alusta alkaen on liian kaukainen ajankohta.”

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään lausuntoehdotukseen:

“Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä kaikki tehdyt kuntotutki-
mukset tulee saattaa julkisiksi ja helposti saataville.”

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään lausuntoehdotukseen uusi kohta (5):

"Lautakunta haluaa korostaa, että päiväkotien ja koulujen tilojen riittävä 
saatavuus sekä tilojen laatu ovat keskeisiä tekijöitä arvioitaessa Helsin-
gin vetovoimaa. Nykyisessä kiinteistöstrategian versiossa ei vielä riittä-
västi esitetä sellaisia strategisia linjauksia, ja siitä puuttuu kokonaan toi-
menpideohjelma, jotka varmistaisivat turvalliset ja terveelliset tilat niin 
kasvatuksen ja koulutuksen asiakaskunnalle kuin henkilöstölle. Tulevai-
suuden tilatarpeiden ennakoinnin merkitystä korostetaan, mutta tätä 
koskevat strategiset linjaukset ovat puutteellisia. Eri kaupunginosien 
eritahtista kehitystä on ennakoitava entistä dynaamisemmalla suunnit-
telulla."

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan näkemyksen mukaan tilojen vuokraamisen 
riskejä on käsitelty kiinteistöstrategiassa hyvin vähän tilojen omistami-
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sen riskeihin nähden. Sisäilmaohjelmassa tulisi käsitellä yksityiskohtai-
semmin kaupungin toimintatapoja tilanteissa, joissa sisäilmaongelmia 
havaitaan vuokratiloissa, ja selvittää kaupungin toimintamahdollisuuk-
sien rajat. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta näkee, että palveluntarpeiden parempi enna-
kointi on erittäin olennaista toimialan kannalta. Lautakunta toivoo, että 
kiinteistöstrategiassa avataan tarkemmin, miten ennakointia käytännös-
sä aiotaan parantaa. Lisäksi lautakunta näkee, että tietojärjestelmien 
osalta on syytä arvioida huolellisesti ja realistisesti, millaisia kysymyk-
siä niillä on mahdollista ratkaista, ja millä aikataululla.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota rakentamisen aikai-
sen valvontaan ja näkee, että rakennusvalvonnan resursseja tulee uu-
sien kiinteistöstrategian linjausten myötä parantaa.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta näkee, että rakentamisen laatuun tulee kiinnit-
tää nykyistä enemmän huomiota, erityisesti yhteensovitettaessa ener-
giatehokkuutta ja hyvän sisäilman vaatimuksia. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan korostaa kiinteistöhuollon ja siivouksen laa-
dun merkitystä hyvälle sisäilmalle. Kiinteistöstrategiassa tulee esittää 
konkreettisia toimia, joilla näiden laatua pystytään parantamaan. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta pitää tilatehokkuuden lisäämisen vaatimusta 
riskinä pedagogisen toiminnan kannalta ja esittää, että vaatimuksia tila-
tehokkuuden osalta ei tulisi lisätä kasvatuksen ja koulutuksen tiloissa. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta ei pidä perusteltuna, että toimialan tilankäyttöä 
ohjaisi siirtyminen isompiin yksiköihin. Yksiköiden koko tulee arvioida 
tapauskohtaisesti. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan näkemyksen mukaan kiinteistöstrategian tuli-
si ottaa vahvemmin kantaa sen puolesta, että lähipalveluiden tulee si-
jaita lähellä asiakkaita.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta näkee, että lautakunnan tulee linjata toimialan 
tilankäytöstä, ei kiinteistökehitysryhmän. 
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Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta pitää kannatettavana esitystä sisäilmapoliklini-
kasta ja korostaa, että siellä tulisi olla myös sosiaalialan ammattilaisia 
tukemassa sosiaalisissa ja etuuskysymyksissä, joita sisäilmasta sairas-
tuneilla usein on. 

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta korostaa, että toimialalle tulee antaa mahdolli-
suudet käyttää tiloja niin, että henkilömäärä ei ylitä suunniteltua inves-
toimalla tiloihin oikea-aikaisesti.

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Julkisessa rakentamisessa tulee selvittää aina mahdolli-
suus myös puurakentamisen suosimiseen. Puurakentaminen sitoo hiil-
tä sekä ovat energiatehokkaita ja terveellisiä.

Vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 18
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mohamed Abdirahimin valtuustoaloitteesta palvelujen 
järjestämisestä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpotta-
miseksi

HEL 2019-000646 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Syrjäytyminen ja yksinäisyys on merkittävä ongelma. Kaupunki on 
käynnistänyt tai käynnistämässä toimenpideohjelmia, joissa huomioi-
daan syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy sekä kaupunkilaisten koh-
taamisen ja osallisuuden mahdollistaminen. Uusien kohtaamispaikko-
jen tai puhelinpalvelun perustamista nykyisten ja suunnitteilla olevien li-
säksi ei kannateta. Olemassa olevista palveluista ja toimenpideohjel-
mista on tarpeellista viestiä tehokkaammin. 

Riskiryhmien tehokkaampi huomioiminen palveluissa, palvelunsaannin 
helpottaminen, palveluohjaus ja arvostava asiakaspalvelu ovat keskei-
siä asioita kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa sekä kau-
pungin toimenpideohjelmissa.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja puhelinpalvelu

Kaikki päiväkodit, koulut ja oppilaitokset toimivat lähtökohtaisesti mata-
lan kynnyksen kohtaamispaikkoina. Päiväkodeissa ja kouluissa perheet 
tavataan säännöllisesti muun muassa kasvatus- ja arviointikeskuste-
luissa sekä vanhempainilloissa. Lisäksi kouluissa on luokka- ja/tai van-
hempaintoimikuntatoimintaa. Oppilaitoksissa järjestetään esimerkiksi 
avoimia ovia ja vanhempainiltoja.

Tämän lisäksi kaupungissa on lukuisia matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja eri-ikäisille helsinkiläisille, kuten esimerkiksi leikkipuistot, lii-
kuntapaikat, nuorisotalot, kirjastot, kulttuuritalot, perhekeskukset ja asu-
kastalot Helsingin Ohjaamo tarjoaa nuorille matalan kynnyksen palvelu-
ja ja toimii alustana muulle nuorten osallisuutta edistävälle toiminnalle. 
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja tarjoavat myös monet kolman-
nen sektorin toimijat esimerkiksi Tyttöjen ja Poikien talot. Helsingin kau-
pungin osallisuusmallin mukaisesti kaupungin tiloja avataan asukas- ja 
yhteisötoiminnalle entistä laajemmin ja niiden varaamisesta tehdään 
helpompaa. 
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Kaupungin tarjoamassa puhelinpalvelussa huomioidaan myös tarvitta-
va palveluohjaus. Asiantuntevaa puhelinpalvelua tarjoavat myös lukui-
sat kolmannen sektorin toimijat.

Toiminta ja toimenpideohjelmat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluissa tukea tarvitsevat lap-
set, nuoret ja perheet pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa se-
kä järjestämään heille oikea-aikaisesti tarvittavat palvelut yhteistyössä 
lasten, nuorten, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa. Opiskeluhuol-
to toimii kouluissa ja oppilaitoksissa matalan kynnyksen syrjäytymistä 
ja yksinäisyyttä ennaltaehkäisevänä palveluna. Opiskeluhuolto tarjoaa 
myös verkossa matalan kynnyksen palvelua ja palveluohjausta Jelppii- 
ja Toisen asteen yhteys -sivustojen kautta. Jelppii-sivustolle on tulossa 
chat, ja toiselle asteelle suunnitellaan mobiilisovellusta, jonka kautta 
nuori voi ottaa suoraan yhteyttä opiskeluhuollon henkilöstöön. Toimia-
lan palveluissa asiakkaat kohdataan lähtökohtaisesti yhdenvertaisesti, 
arvostavasti ja empaattisesti. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyyn 
kiinnitetään huomiota myös kaupungin toimenpideohjelmissa.

Mukana-ohjelma, Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kau-
punkistrategiahanke 2017–2021, pyrkii saamaan aikaan systeemisen 
muutoksen, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvi-
sen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät 
Helsingissä. Ohjelma kattaa kaikki kaupungin toimialat. Ohjelmassa py-
ritään myös tunnistamaan riskiryhmiin kuuluvat ja kohdentamaan pal-
veluja heille. Yksi ohjelman toimenpiteistä on Me-talon perustaminen 
Mellunmäkeen alueen eri-ikäisten asukkaiden asukaslähtöiseksi koh-
taamispaikaksi. Mukana-ohjelmassa kehitetään myös kaupungin nuoril-
le tarkoitettuja nettisivuja vastaamaan paremmin sirpaloituneen tiedon 
haasteeseen. Mukana-ohjelma on ollut kaupunginhallituksen käsittelys-
sä 28.1.2019.

Kaikkien toimialojen yhteistyönä tehtävä kaupunkitasoinen Helsingin 
hyvinvointisuunnitelma 2019─2021 sisältä kaupunkistrategian pääpai-
nopisteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. Hyvinvointisuunnitel-
man rakentamisessa ja tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa 
huomioidaan laajasti syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen se-
kä riskiryhmiin kuuluvien palvelut. Esimerkiksi opiskeluhuollon yhdeksi 
painopisteeksi on hyvinvointisuunnitelmassa nostettu sosiaalisen kiin-
nittymisen edistäminen ja siten yksinäisyyden ja koulupudokkuuden eh-
käiseminen yhdessä koko koulun tai oppilaitoksen kanssa. Hyvinvointi-
suunnitelma valmistuu kevään 2019 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on toteuttajana myös esimerkiksi 
Liikkumisohjelmassa ja Stadin Ikäohjelmassa, joissa osallisuuden sekä 
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palvelujen kehittämisen ja niiden saavutettavuuden teemat ovat esillä. 
Toimialan osallisuussuunnitelma vuosille 2019–2021 on esitelty joulu-
kuussa 2018.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yksinäisyyden ja syrjäyty-
misen ehkäiseminen sekä riskiryhmät ja heidän palvelunsa huomioi-
daan kaupungin toimenpideohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Lautakunta pitää nykyisiä ja toimenpideohjelmissa kehitteillä olevia 
kohtaamispaikkoja ja puhelinpalvelua riittävinä sekä viestinnän tehosta-
mista kaupungin tarjoamista kohtaamispaikoista ja palveluista kanna-
tettavana. Lautakunta korostaa, että Helsingin kaupungin asiakaspalve-
lun on oltava yhdenvertaista, arvostavaa ja empaattista. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Heidi Roponen, Erityissuunnittelija: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslautakun-
nalta 12.3.2019 mennessä liitteenä olevasta valtuutettu Mohamed Ab-
dirahimin ym. valtuustoaloitteesta syrjäytymisen ja yksinäisyyden pur-
kupalveluista. Aloitteessa esitetään, että kaupunki loisi lisää matalan 
kynnyksen kohtaamispaikkoja sekä parantaisi niiden tunnettavuutta ja 
houkuttelevuutta. Lisäksi aloitteessa esitetään, että kaupunki pyrkisi te-
hokkaammin huomioimaan muun muassa terveydenhuollon palveluissa 
riskiryhmiin kuuluvat ja ohjaamaan heidät matalan kynnyksen palvelui-
hin, helpottamaan riskiryhmiin kuuluvien palvelunsaantia sekä kohtaa-
maan heidät poikkeuksetta empaattisesti, kunnioittaen ja rohkaisten. 
Aloitteen mukaan empaattinen, rento, jutteleva ja osaava puhelinpalve-
lu toimisi myös ensiaskeleena ohjaten tarvittaviin palveluihin ja kohtaa-
mispaikkoihin kannustavalla ja kiireettömällä otteella.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Mari Mulari, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Heidi Roponen, Erityissuunnittelija: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta itsemurhien ehkäisy-
ohjelman käynnistämisestä

HEL 2018-010590 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Valtuutettujen aloitteessa ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuutta 
käynnistää itsemurhien ehkäisyohjelma Helsingissä kaupungin koordi-
noimana. Onnistuessaan ohjelma voisi toimia pilottina, jonka kokemuk-
sia olisi mahdollista hyödyntää myös valtakunnallisessa itsemurhien 
ehkäisytyössä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää erittäin tärkeänä panostamista it-
semurhien ehkäisytyöhön. Erillisen itsemurhien ehkäisyohjelman sijas-
ta ohjelma kannattaisi kuitenkin kytkeä osaksi Helsingin hyvinvointi-
suunnitelmassa olevaa mielenterveystyötä. Suunnitelmassa on jo las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen painopisteenä mielenter-
veystyön palvelujen ja toimintamallien kehittäminen sekä riskiryhmässä 
olevien nuorten kiinnittäminen hoitopolkuihin. Hyvinvointisuunnitelmaa 
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toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa. Olennaista on toimia-
lojen ja hoitokontaktien välinen hyvä yhteistyö, jotta esim. masennuk-
sesta kärsivät saavuttavat nopeasti avun. Kytkemällä itsemurhien eh-
käisytyö laajempaan kokonaisuuteen, kuten syrjäytymisen ehkäisyyn 
otetaan paremmin huomioon esimerkiksi koulukiusaamisen ja yksinäi-
syyden teemat.

Vuonna 1986 aloitetun itsemurhien ehkäisyprojektin onnistumisen eli it-
semurhien määrän voimakkaan laskun on katsottu mitä ilmeisimmin 
johtuneen masennuksen hoidon kehittymisestä (Kansanterveyslaitok-
sen tutkimukset). Projektissa havaittiin, että depressio kytkeytyi riskite-
kijänä useimpiin itsemurhiin. Depressio oli useimmiten sekä alidiagno-
soitu että alihoidettu terveydenhuollossa. Näistä syistä itsemurhien eh-
käisyn toimissa kannattaa edelleen panostaa hyvään masennuksen 
hoitoon, ongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja ennaltaehkäiseviin 
toimiin. 

Itsemurhiin kuolleiden määrä on viimeisen kahden vuoden aikana kas-
vanut. Itsemurhakuolleisuus on kuitenkin kymmenessä vuodessa pie-
nentynyt yli 20 prosenttia, miehillä 22 prosenttia ja naisilla 16 prosent-
tia. Alle 25-vuotiaiden kohdalla laskua ei ole kuitenkaan juurikaan ole 
tapahtunut. 

Kaikenikäisten helsinkiläisten mielen hyvinvoinnin parantaminen on tär-
keä tavoite. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeä merkitys 
nuorten mielen hyvinvoinnin edistäjänä. Itsemurhien ehkäisy on hyvä 
kytkeä yleiseen mielenterveyden palvelujen parantamiseen sekä mie-
len hyvinvoinnin lisäämiseen koulu- ja oppilaitostasolla sekä kaikissa 
muissakin kaupungin palveluissa. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat 
kannatettavia ja ne kuuluvat nykyisiinkin toimintatapoihin. Niiden edel-
leen kehittäminen on kuitenkin tarpeen. Kehitystyö sopii hyvin yhteen 
mielen hyvinvoinnin parantamiseen liittyviin tavoitteisiin, joita kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalla jo on. Itsemurhien ehkäisyn näkökulma 
mielenterveystyötä suunniteltaessa on tärkeä, sillä siten saadaan kar-
toitettua paremmin ennaltaehkäiseviä toimia. Mielenhyvinvoinnin lisää-
minen yhteisötasolla ja esimerkiksi mielenterveyden ensiapu –taitojen 
levittäminen opettajille ovat vaikuttavia ennaltaehkäiseviä toimia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on menossa erityinen panostus 
mielenterveyteen liittyviin asioihin. Helsingin kaupungin lasten ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyä vahvistava Mukana-ohjelma sisältää lukui-
sia toimia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ohjelma kat-
taa kaikki toimialat ja vetovastuu on kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalla. Opiskeluhuollossa on koulutettu psykologeja ja kuraattoreja pe-
rusmielenterveystyöhön, ja myös koulu- ja opiskeluterveydenhoitajilla 
on samanlainen tavoite. Lisäksi sekä suomen- että ruotsinkielisellä 
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puolella panostetaan jo esikoulun oppilashuollon palveluihin. Näin edis-
tetään varhaista puuttumista. Opiskeluhuollossa kehitetään uusia toi-
mintatapoja yhdessä muiden toimialojen, erikoissairaanhoidon ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa. Lapsi- ja perhepalvelujen muuto-
sohjelmassa eli Lape-hankkeessa kehitettiin sivistystoimen ja sosiaali- 
ja terveysalan toimijoiden yhteistyöhön uusia toimintamalleja, jotka vie-
dään tänä vuonna käytäntöön. Tarkoituksena on oireiden tunnistami-
sen lisäksi varmistaa rikkoutumaton hoitopolku. Toimivia ratkaisuja levi-
tetään kaikkiin Helsingin kaupungin oppilaitoksiin sekä yksityisten kou-
lutuksenjärjestäjien oppilaitoksiin. Esimerkiksi kiusaamiseen ja yksinäi-
syyteen puuttumiseksi on yksityisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yh-
teisiä toimintamalleja. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että itsemurhien ehkäisyä kan-
nattaa lähestyä hyvän masennuksen hoidon lisäksi ennaltaehkäisevästi 
ja varhaisen tuen näkökulmasta, jolloin kouluissa ja oppilaitoksissa ko-
rostuvat yleinen hyvinvointi, elämänhallinnan taidot ja empatiataidot. 
Mielenterveystyöhön kannattaa panostaa ja se edellyttää toimialojen 
välistä yhteistyötä, minkä vuoksi se tulee olla osana Helsingin hyvin-
vointisuunnitelmaa.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty 26.2.2019 mennessä 
lausuntoa valtuutettu Anna Vuorjoen ym. valtuustoaloitteeseen koskien 
itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämistä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen valtuustoaloitteesta ikääntyneiden hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi  kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon koskien ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen hanketta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että asia on 
tärkeä, mutta asian tiimoilta on jo meneillään useita erillisiä hankkeita 
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Toimialan yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mukana kaupungin eri toimia-
lojen muodostamissa työryhmissä, joissa kehitetään ikäihmisten palve-
luita ja niiden saavutettavuutta. Näitä ovat Hyvinvoinnin ja terveyden 
suunnitelma HYTE, jossa tavoitteena on, että kaikki hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävät lakisääteiset ohjelmat kootaan yhdeksi ohjelmaksi.

Toimialalla huomioidaan ikäihmisten elinikäisen oppimisen tarpeet eri-
tyisesti Helsingin suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston pal-
veluiden osalta. Molemmissa opistoissa ikääntyneet ovat palveluiden 
keskeinen käyttäjäryhmä ja opistojen palvelut parantavat laajasti ikään-
tyneiden kaupunkilaisten hyvinvointia.

Helsingin kaupungin suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto 
tekevät monipuolista ja aktiivista työtä ikäihmisille suunnattujen palvelu-
jen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Stadin ikäohjelman tavoitteena on 
ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma, joka tulee sisältämään toimenpi-
teitä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja it-
senäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvit-
semien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 
Ohjelman tekemisessä on painotettu eri toimialojen merkitystä suunnit-
telussa ja toimeenpanossa, ja sen pitää läpäistä toimialojen omat ta-
voitteet ja toimenpiteet.

Syksyllä 2018 Helsingissä alkoi myös amerikkalaisen Bloombergin sää-
tiön rahoittama ja johtama toimialojen välinen projekti, jonka tavoitteena 
on kartoittaa ikäihmisten liikkumisen ja aktiivisuuden esteitä ja pyrkiä 
löytämään pitkäaikaisia ratkaisuja niiden parantamiseksi. Verkostopro-
jektissa on mukana edustajia kaikilta toimialoilta, ja mukaan kutsutaan 
ikäihmisiä kokemusasiantuntijoiksi ja haastateltaviksi eri aihealueista.
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Lisäksi ikääntyneiden hyvinvointiin liittyviä käynnissä olevia hankkeita 
ovat Muistiystävällinen Helsinki ja Liikkumisohjelma.

Ikääntyneet työväenopistojen kursseilla ja toiminnassa

Työväenopistot järjestävät kursseja ja tarjoavat opiskelumahdollisuuk-
sia, paitsi omissa toimipisteissään, myös palvelukeskuksissa, kirjastois-
sa sekä kouluilla eri puolilla kaupunkia. Palvelut ovat hyvin ikäihmisten 
saavutettavissa. Työväenopisto toimii aktiivisesti yhteistyössä palvelu-
keskusten kanssa kehittäen palvelukeskuksiin monipuolista kurssiohjel-
maa. Kurssisuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisilta tullut palau-
te. Opistotalot tarjoavat myös paikkoja yhteisöllisyyttä tukeviin tapaami-
siin ja kokoontumisiin.

Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa ikääntyneet muodosta-
vat lähes kolmanneksen vuotuisesta opiskelijamäärästä. Työväenopis-
tossa opiskeli vuonna 2018 noin 30 000 henkilöä, joista noin 9 900 oli 
yli 65-vuotiaita. Yli 75-vuotiaiden osuus opiskelijoista oli vuonna 2018 
noin 2 500. Erityisesti ikäihmisille suunnattuja kursseja järjestettiin 484, 
ja niissä annettiin opetusta yhteensä noin 11 500 tuntia. Näitä seniori-
kursseja ovat mm. tietokoneen ja älypuhelimen käyttökurssit, seniori-
jumpat ja erityisesti ikäihmisille suunnatut kielikurssit.

Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis toimii myös aktiivisesti ikäihmisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Arbiksessa noin 30 prosenttia kursseille 
osallistujista on yli 65-vuotiaita. Arbis on lisännyt päiväkurssien määrää 
lisääntyneen kysynnän vuoksi. Noin 75 prosenttia kursseista järjeste-
tään 7.30–18.00 välisenä aikana. Arbis järjestää erityisesti senioreille 
suunnattuja kursseja mm. liikunnassa, kotitaloudessa, tietotekniikassa, 
musiikissa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Arbis on ruotsinkielisen se-
nioriverkoston aktiivinen toimija. Verkosto järjestää kymmenkunta ta-
pahtumaa vuosittain, ja suurin niistä on seniorifestivaali, joka järjeste-
tään lokakuun alussa Arbiksessa. Verkostossa on mukana kaupungin 
eri ruotsinkielisiä toimijoita sekä kolmas sektori ja seurakunnat. 

Työväenopiston edustaja on mukana kaupungin vanhusneuvostossa. 
Vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri 
toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervey-
den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisis-
tä toiminnoista selviytymisen kannalta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että ikääntyneiden hy-
vinvointia vahvistetaan kaupungin kaikilla toimialoilla. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan mukaan nykyisen koordinaation ja yhteistyön lisäksi 
ei tarvita erillistä ikääntyneiden ohjelmaa.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anne Seppänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23385

anne.seppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Ikääntyneiden hyvinvointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanke -
aloitteeseen 26.2.2019 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anne Seppänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23385

anne.seppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Ikääntyneiden hyvinvointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän valtuustoaloitteesta koulujen seksu-
aalikasvatuksesta

HEL 2018-010593 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon aloitteesta 
koulujen ja oppilaitosten seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi:

Seksuaalinen häirintä varsinkin sosiaalisen median kautta on esimer-
kiksi kouluterveyskyselyn mukaan yleistä. Kouluissa ja oppilaitoksissa 
annettava seksuaalikasvatus täydentää kotien kasvatustyötä asiassa. 

Seksuaalikasvatus kytkeytyy kouluissa ympäristöopin, biologian ja ter-
veystiedon opetukseen. Selkeästi nimettynä aiheena asia on opetus-
suunnitelman viidennen luokan oppisisällössä ”minä ihmisenä”. Sisältö-
alue on osa koko 1-6-luokkien ympäristöopin opetusta. Näin ollen sek-
suaalikasvatukseen liittyvät aiheet ja kysymykset voivat luontevasti 
nousta keskusteluun opetuksen yhteydessä oppilaiden kanssa varsin-
kin vuosiluokilla 4-6. 

Yläluokilla seksuaalikasvatus sisältyy terveystiedon osaan ”terveyttä tu-
keva kasvu ja kehitys”. Tässä osiossa painotetaan terveyden eri osa-
alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja 
sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämän-
kulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoi-
suutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottu-
vat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaa-
linen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, 
mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Helsingin 
opetussuunnitelmassa ei ole erikseen määritelty seksuaalikasvatusta 
millekään tietylle yläasteen vuosiluokalle. Teema on luontevasti osa eri 
vuosiluokkien opetusta. Yksittäinen koulu on halutessaan voinut määri-
tellä tämän osion jollekin tietylle vuosiluokalle kuuluvaksi. 

Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä, 
kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat perehty-
neet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutusta, 
ja osa on kouluttautunut tätäkin pidemmälle. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala on järjestänyt koulutusta myös opettajille. Koulujen sijais-
määrärahat on siirretty koulujen budjettiin, mikä on helpottanut koulu-
tuksiin hakeutumisen prosessia. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreille on 
järjestetty koulutus seksuaalisesta häirinnästä.
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Seksuaalinen häirintä on huomioitu koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Toisella asteella on juuri päivitetty 
ohjeistus opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamisen ja siihen puuttumisen lukua on laajennettu tässä ohjeis-
tuksessa.

Seksuaalikasvatuksessa ei ole varsinaisia pilottikouluja tai -oppilaitok-
sia, mutta toimialalla varmistetaan yhteistyössä koulu- ja opiskelijater-
veydenhuollon kanssa, että kaikissa kouluissa ja toimipaikoissa on 
asian osaajia ja teemoja käsitellään kattavasti.

Yhteistyö kaupungin toimialojen kesken sekä kolmannen sektorin kans-
sa on tärkeää. Yhteistyön avulla varmistetaan, että jokainen lapsi ja 
nuori saavat tarvitsemaansa seksuaalikasvatusta. Kaupunkitasoinen 
opiskelijahuollon yhteistyöfoorumi huolehtii, että asia otetaan puheeksi 
myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hyvin järjestetty koulun seksuaalikasvatus vähentää seksuaalisuuteen 
liittyviä pelkoja, epävarmuutta ja paineita lapsilla ja nuorilla. Tämä pa-
rantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee väkivaltaista 
seksuaalista käyttäytymistä.

Seksuaalikasvatuksen kehittäminen on tärkeää, ja aloitamme koulutta-
malla olemassa olevaa henkilöstöä tähän aihealueeseen. Koulutusta 
järjestetään tarpeen mukaan myös yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. 
Keskeisiä aiheita koulutuksen alkuvaiheessa ovat seksuaalinen häirin-
tä, ja varsinkin sosiaalisen median kautta tapahtuva häirintä. 

Seksuaalikasvatusta kehitettäessä tulee huomioida erityisesti sateen-
kaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikasvatukseen.

Seksuaaliseen häirintään reagoimisen lisäksi resursseja tulee kohden-
taa häirinnän ennaltaehkäisyyn, missä esimerkiksi erikoistunut seksu-
aalikasvatus on hyvä väline.

Käsittely

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Seksuaalikasvatusta kehitettäessä tulee huomioida erityi-
sesti sateenkaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikas-
vatukseen.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Suunnitellaan pilottihanke, johon valituissa kouluissa sek-
suaalikasvatukseen erikoistuneet kouluttajat tukevat opettajia, ja järjes-
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tävät osan opetuksesta koulujen seksuaalikasvatuksen laadun ja katta-
vuuden lisäämiseksi.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Seksuaaliseen häirintään reagoimisen lisäksi resursseja 
tulee kohdentaa häirinnän ennaltaehkäisyyn, missä esimerkiksi erikois-
tunut seksuaalikasvatus on hyvä väline.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tämän 
Fatim Diarran tekemän ja Vesa Korkkulan kannattaman vastaehdotuk-
sen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Suunnitellaan pilottihanke, johon valituissa kouluissa sek-
suaalikasvatukseen erikoistuneet kouluttajat tukevat opettajia, ja järjes-
tävät osan opetuksesta koulujen seksuaalikasvatuksen laadun ja katta-
vuuden lisäämiseksi.

Jaa-äänet: 6
Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Tiina Larsson, Dani Niskanen, Pia Pa-
karinen, Laura Vanamo

Ei-äänet: 3
Markku Hannula, Vesa Korkkula, Ozan Yanar

Tyhjä: 2
Fatim Diarra, Ville Jalovaara

Poissa: 2
Abdirahim Husu Hussein, Petra Malin

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Fatim Diarran vastaeh-
dotuksen äänin 6 - 3 (2 tyhjää, 2 poissa). 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Seksuaalikasvatusta kehittäessä tukee huomioida erityi-
sesti sateenkaarinuorien tarve parempaan ja turvalliseen seksuaalikas-
vatukseen.

Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Dani Niskanen
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Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, 
Vesa Korkkula, Tiina Larsson, Pia Pakarinen, Laura Vanamo, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 2
Abdirahim Husu Hussein, Petra Malin

Tässä äänestyksessä Fatim Diarran vastaehdotus voitti esittelijän eh-
dotuksen äänin 9–2 (2 poissa).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

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

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon aloitteesta 
koulujen ja oppilaitosten seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi:

Seksuaalinen häirintä varsinkin sosiaalisen median kautta on esimer-
kiksi kouluterveyskyselyn mukaan yleistä. Kouluissa ja oppilaitoksissa 
annettava seksuaalikasvatus täydentää kotien kasvatustyötä asiassa. 

Seksuaalikasvatus kytkeytyy kouluissa ympäristöopin, biologian ja ter-
veystiedon opetukseen. Selkeästi nimettynä aiheena asia on opetus-
suunnitelman viidennen luokan oppisisällössä ”minä ihmisenä”. Sisältö-
alue on osa koko 1-6-luokkien ympäristöopin opetusta. Näin ollen sek-
suaalikasvatukseen liittyvät aiheet ja kysymykset voivat luontevasti 
nousta keskusteluun opetuksen yhteydessä oppilaiden kanssa varsin-
kin vuosiluokilla 4-6. 
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Yläluokilla seksuaalikasvatus sisältyy terveystiedon osaan ”terveyttä tu-
keva kasvu ja kehitys”. Tässä osiossa painotetaan terveyden eri osa-
alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja 
sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämän-
kulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoi-
suutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottu-
vat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaa-
linen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, 
mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Helsingin 
opetussuunnitelmassa ei ole erikseen määritelty seksuaalikasvatusta 
millekään tietylle yläasteen vuosiluokalle. Teema on luontevasti osa eri 
vuosiluokkien opetusta. Yksittäinen koulu on halutessaan voinut määri-
tellä tämän osion jollekin tietylle vuosiluokalle kuuluvaksi. 

Kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa on opiskeluhuollon henkilöstöä, 
kuten terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja, jotka ovat perehty-
neet seksuaalikasvatukseen. Heille on järjestetty täydennyskoulutusta, 
ja osa on kouluttautunut tätäkin pidemmälle. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala on järjestänyt koulutusta myös opettajille. Koulujen sijais-
määrärahat on siirretty koulujen budjettiin, mikä on helpottanut koulu-
tuksiin hakeutumisen prosessia. Koulujen ja oppilaitosten rehtoreille on 
järjestetty koulutus seksuaalisesta häirinnästä.

Seksuaalinen häirintä on huomioitu koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Toisella asteella on juuri päivitetty 
ohjeistus opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Seksuaalisen häirinnän 
tunnistamisen ja siihen puuttumisen lukua on laajennettu tässä ohjeis-
tuksessa.

Seksuaalikasvatuksessa ei ole varsinaisia pilottikouluja tai -oppilaitok-
sia, mutta toimialalla varmistetaan yhteistyössä koulu- ja opiskelijater-
veydenhuollon kanssa, että kaikissa kouluissa ja toimipaikoissa on 
asian osaajia ja teemoja käsitellään kattavasti.

Yhteistyö kaupungin toimialojen kesken sekä kolmannen sektorin kans-
sa on tärkeää. Yhteistyön avulla varmistetaan, että jokainen lapsi ja 
nuori saavat tarvitsemaansa seksuaalikasvatusta. Kaupunkitasoinen 
opiskelijahuollon yhteistyöfoorumi huolehtii, että asia otetaan puheeksi 
myös yksityisten koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Hyvin järjestetty koulun seksuaalikasvatus vähentää seksuaalisuuteen 
liittyviä pelkoja, epävarmuutta ja paineita lapsilla ja nuorilla. Tämä pa-
rantaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee väkivaltaista 
seksuaalista käyttäytymistä.

Seksuaalikasvatuksen kehittäminen on tärkeää, ja aloitamme koulutta-
malla olemassa olevaa henkilöstöä tähän aihealueeseen. Koulutusta 
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järjestetään tarpeen mukaan myös yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. 
Keskeisiä aiheita koulutuksen alkuvaiheessa ovat seksuaalinen häirin-
tä, ja varsinkin sosiaalisen median kautta tapahtuva häirintä. 

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.2.2019 
mennessä liitteenä olevasta valtuutettu Alametsän ym. valtuustoaloit-
teesta koskien koulujen seksuaalikasvatusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

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

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 57 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/12
12.02.2019

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

§ 22
Itseoikaisu koulu- ja päiväkotikuvauksien hankintaan kohderyhmien 
18, 19 ja 20 osalta

HEL 2018-006524 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 20.11.2018 (§241) te-
kemäänsä itseoikaisupäätöstä koulu- ja päiväkotikuvauksista. Muutos 
koskeen kohderyhmiä 18, 19 ja 20. Nämä kohderyhmät jaetaan kilpai-
lutuksessa seuraavaksi tulleille tarjoajille:

- Kohderyhmä 18 (Leipuri-Myllypuro): L. Nyblin Oy
- Kohderyhmä 19 (Alppikylä-Naava): Foto-Silmunen Oy
- Kohderyhmä 20 (Kumina-Suutarila): Kuvamuisto Oy

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo kyseessä olevien kohderyhmien osal-
ta on noin 100 000 euroa (alv. 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja te-
kemään päätökset optiokausien käytöstä.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti toimialajohtajan teke-
mään väliaikaiset hankintasopimukset, kunnes hankintapäätös on lain-
voimainen.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Kohderyhmät (18,19, 20)
2 Liite 2 Kohderyhmien jako

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoajat Muutoksenhaku hankintaoikaisu-

päätökseen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohderyhmien 18, 19 ja 20 palveluntarjoajaksi Helsingin kaupungin 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä 20.11.2018 §241 oli tullut 
valituksi Kuva-Ahti (nykyisin Fotoyks Oy). Kyseinen tarjoaja kuitenkin 
vetäytyi solmittavasta väliaikaisesta sopimussuhteesta, koska hankin-
tayksikkö ei päässyt tarjoajan kanssa yhteisymmärrykseen palvelun to-
teuttamisen edellyttämistä järjestelyistä. Tämän lisäksi tarjoaja päätti 
vetäytyä myös varsinaiseen hankintasopimukseen liittyvästä sopimus-
suhteesta.

Kilpailutuksen ja vertailun perusteella tehdyn kohderyhmäjaon mukai-
sesti seuraavaksi olisivat sijoittuneet L. Nyblin, Foto-Silmunen Oy ja 
Kuvamuisto Oy. Kohderyhmäjako on esitetty liitteessä 1.

Edellä mainittuun viitaten esitetään, että kohderyhmien 18, 19 ja 20 
koulu- ja päiväkotikuvauspalvelut hankitaan seuraavilta kilpailutuksen 
perusteella valituilta palveluntarjoajilta:

- Kohderyhmä 18 (Leipuri-Myllypuro): L. Nyblin Oy
- Kohderyhmä 19 (Alppikylä-Naava): Foto-Silmunen Oy
- Kohderyhmä 20 (Kumina-Suutarila): Kuvamuisto Oy

Kyseiset tarjoajat ovat ilmoittaneet suostumuksensa sopimuksen laa-
jentamiseen samoilla ehdoilla. Näillä palveluntarjoajilla on mahdollisuus 
tuottaa koulu- ja päiväkotikuvaukset tarjoamillaan hinnoilla ja resurs-
seilla koko sopimuskauden ajan.

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo kyseessä olevien kohderyhmien osal-
ta on noin 100 000 euroa (alv. 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Palveluntuottajien kuuleminen

Hankintayksikkö on kuullut asiassa niitä asianosaisia, joiden asema it-
seoikaisupäätöksen myötä muuttuu ja joiden oikeuteen tai etuun asias-
sa tehtävä uusi päätös tulee vaikuttamaan. L. Nyblin Oy, Foto-Silmu-
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nen Oy sekä Kuvamuisto Oy ovat hyväksyneet hankintayksikön tässä 
itseoikaisupäätöksestä esittämät muutokset.

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

Lisähankintamahdollisuudet

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yksityiset 
sopimuskoulut ja päiväkodit voivat halutessaan liittyä tähän käyttöoi-
keussopimukseen sen voimassaolon aikana.

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

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Kohderyhmät (18,19, 20)
2 Liite 2 Kohderyhmien jako

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoajat Muutoksenhaku hankintaoikaisu-

päätökseen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.11.2018 § 241

HEL 2018-006524 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikaista 9.10.2018/§205 teke-
määnsä hankintapäätöstä. Hankintayksikön itseoikaisun myötä koulu- 
ja päiväkotikuvauksia hankitaan esittelijän perusteluissa esitetyin pe-
rustein seuraavasti:

Focusoiva Oy (kohderyhmät: 2, 5, 15, 16, 21)
Foto-Silmunen (kohderyhmät 26, 28)
Kuva-Ahti Oy (kohderyhmät: 18, 19, 20)
Kuvahaka Oy (kohderyhmät: 13, 14, 17, 38, 39)
Kuvamuisto Oy (kohderyhmä 35)
Kuvaverkko Oy (kohderyhmät: 6, 8, 25, 30, 31)
L. Nyblin Oy (kohderyhmät: 11, 12, 34)
Seppälän koulukuvat Oy (kohderyhmät: 3, 4, 29, 36, 37)
Suomen Koulukuvaus Oy (kohderyhmät: 9, 10, 27, 32, 33)
Suomen Mallikuvat Oy (kohderyhmät: 1, 7, 22, 23, 24)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa 
esitetyin perustein sulkea pois tarjouskilpailusta seuraavat tarjoajat:

Express-Kuva Oy
Express-Bild AB
Foto-Dax AB
Västerås Fotokompani AB

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa 
esitetyin perustein sulkea pois tarjouskilpailusta seuraavat tarjoajat, 
koska tarjoajien soveltuvuusvaatimukset eivät täyty:
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Frendikuva Oy
Foto-Expressen AS
N-Kuva Ky
Osuuskunta Lilith

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa 
esitetyin perustein hylätä seuraavat tarjoukset, koska tarjoukset ovat 
tarjouspyynnön vastaisia:

Foto Airaksinen Oy
Markus Bergman Oy
Studio Koivulahti
Studio Kuvapaja Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa 
esitetyin perustein hylätä seuraavat tarjoukset poikkeuksellisen alhais-
ten hintojen takia:

Retouch Group Oy
Studio Salama

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

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti toimialajohtajan teke-
mään väliaikaiset hankintasopimukset, kunnes hankintapäätös on lain-
voimainen.   

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

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

Käsittely

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käsitellä kolmannentoista esityk-
sen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavana oli hankintapäällikkö Kari Salovaara.

09.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi
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§ 23
Tietokoneiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-000821 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialalle tilataan uusia tie-
tokoneita. Yhteensä laitteita hankitaan arviolta 20 000 kappaletta vuo-
den 2019 aikana. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohta-
jan tai hänen valtuuttamansa henkilöt tekemään hankinnat. Laitteet tila-
taan puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnan arvioitu arvo on 10 000 000 euroa (alv 0%).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Antti Kokkola, ICT-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21428

antti.kokkola(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1 Lautakuntapäätös 2019 tietokoneet. (Liite)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimustoimittajat Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tällä hankinnalla jatketaan peruskoulujen oppilaskoneiden hankintaa 
digitalisaatiohankkeen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on, että 50 
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%:lla 1.–2.-luokkalaisista, 75 %:lla 3.–6.-luokkalaisista ja 100 %:lla 7.–
9.-luokkalaisista on käytössään kannettava tietokone.

Lisäksi elinkaarensa päässä olevia tietokoneita korvataan sekä uusia 
hankitaan tarveperusteisesti toimialalle. 

Hankintakeskus on kilpailuttanut tietotekniikan laitetoimittajat. Vakiolait-
teet hankitaan ensisijaisesti Tietokeskus Finland Oy:ltä perustuen tä-
hän kilpailutukseen ja puitesopimukseen (H015-18 / HEL 2018-007901) 
IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut. Hankittavat tehokoneet ja Mac-lait-
teet minikilpailutetaan puitesopimustoimittajien kesken.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Antti Kokkola, ICT-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21428

antti.kokkola(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1 Lautakuntapäätös 2019 tietokoneet. (Liite)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimustoimittajat Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

ICT-hankinnat
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§ 24
Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan jäsenten va-
litseminen

HEL 2019-000838 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita ammatillisen koulutuksen 
opiskeluoikeustoimikuntaan seuraavat viisi jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä:

********** 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita toimikunnan puheenjohta-
jaksi ********** ja varapuheenjohtajaksi ********** Lisäksi kasvatus- ja 
koulutuslautakunta päätti, että toimikunnan toimikausi on 1.1.2019–
31.12.2021.

Edelleen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että opiskeluoikeuden 
peruttamista ja palauttamista koskevassa asiassa lukio- ja ammatillisen 
koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja nimeää ammatillisen koulu-
tuksen opiskeluoikeustoimikuntaan tutkinnon suorittajan koulutustyö-
paikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annettu lain 93 §:n mukaan opiskeluoi-
keuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottami-
sesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen jär-
jestäjän asettama monijäseninen toimielin.
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Hallintosäännön 15 luvun 1 momentin 1§:n 6 kohdan mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää, ellei toimivallasta ole muutoin sää-
detty tai määrätty, ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan 
asettamisesta.

Uusien jäsenien valinta on tarpeen, koska ammatillisen koulutuksen 
opiskeluoikeustoimikunnan kolmivuotinen toimikausi on päättynyt 
31.12.2018.

Stadin ammattiopiston johtava rehtori esittää kasvatus- ja koulutuslau-
takunnalle toimikuntaan kahta työelämää edustavaa jäsenehdokasta. 
Edelleen Stadin ammattiopiston opettajat, opiskeluhuollon henkilöstö ja 
opiskelijat esittävät kasvatus- ja koulutuslautakunnalle kukin keskuu-
destaan kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan jä-
senen tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee näistä esitetyistä ehdokkaista 
toimikunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi va-
litaan yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluksessa olevista 
henkilöistä koulutuksen järjestäjää edustavaksi toimikunnan jäseneksi 
ja yksi hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia 
jäseniä.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Esittelijä esittää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee toimikun-
nan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätösesityksen 
mukaisesti ja, että toimikunnan toimintakausi on 1.1.2019–31.12.2021

Edelleen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:n 2 momentin 
mukaan opiskeluoikeuden peruttamista ja palauttamista koskevassa 
asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää lisäksi toimielimeen tutkinnon 
suorittajan koulutustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työ-
nantajan edustajan. Esittelijä esittää, että lukio- ja ammatillisen koulu-
tuksen ja vapaan sivistystyön johtaja nimeää nämä edustajat.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 25
Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-001322 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jakaa Helsingin työväenopiston 
vuoden 2019 talousarvioon sisältyvät vapaan sivistystyön avustukset, 
yhteensä 80 000 euroa, liitteen 1 mukaisesti ja kaupunginhallituksen 
12.12.2011 vahvistamien jako- ja maksattamisohjeiden periaatteita ja 
muita määräyksiä noudattaen. Liitteessä 2 on esitetty jakoperustelut.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että vuoden 2020 va-
paan sivistystyön avustusten teemana on kotoutumisen tukeminen se-
kä kaupunkilaisten osallisuuden kehittäminen.

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

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Avustussummat ltk
2 Liite 2 Avustusten yhteenveto
3 LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin työväenopiston vuoden 2019 talousarviossa on 80 000 euron 
suuruinen, helsinkiläisille vapaan sivistystyön toimijoille haettavaksi tar-
koitettu avustusmääräraha, jonka jaosta päättää kasvatus- ja koulutus-
lautakunta. Vapaan sivistystyön avustusmääräraha perustuu Helsingin 
kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimi-
joita Helsingissä ja määräraha on ollut vuosittaisissa talousarvioissa jo 
vuosikymmeniä.
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Vapaan sivistystyön avustukset myönnetään yleisavustuksen luontei-
sesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka 
tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa toi-
minnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan 
kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai 
yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kanssa. Tämän li-
säksi talousarvion avustusmäärärahasta voidaan myöntää avustusta 
Helsingin suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistys ry:lle. Työ-
väenopiston johtokunta on tehnyt vuonna 2010 linjauksen avustusten 
jakoperusteista (liite 3).

Vuoden 2019 määrärahoista on päätetty 13.2.2018 kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan kokouksessa, että vuoden 2019 avustukset suunna-
taan teeman tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaeh-
käisy mukaiseen toimintaan. Hakuaika päättyi 9.11.2018 klo 16.00. Ha-
kemuksia tuli seitsemän, joista kuudelle esitetään avustuksen myöntä-
mistä. Helsingfors Släktforskare r.f.:lle ei esitetä myönnettäväksi avus-
tusta, sillä hakemus ei koskenut vapaata sivistystyötä eikä hakemuk-
sen sisältö vastannut hakukriteereitä. Hakemusten yhteenveto on liit-
teessä 2.

Ehdotuksessa on huomioitu johtokunnan vahvistama teema tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja otettu huomioon, 
miten hakemuksen mukainen toiminta edistää helsinkiläisille suunnat-
tua vapaata sivistystyötä. Ehdotetut avustussummat ovat liitteessä 1.

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

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Avustussummat ltk
2 Liite 2 Avustusten yhteenveto
3 LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 26
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan ammattitut-
kinnon hankinta

HEL 2018-012930 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että oppisopimuskoulutuksena 
järjestettävä liiketoiminnan ammattitutkinto hankitaan kokonaistaloudel-
lisesti edullisimmassa järjestyksessä seuraavasti:

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala (2407):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Ami-säätiö (Y-tunnus 0213612-0)
3. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (2408):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)
3. Helsinki Business College Oy (Y-tunnus 2162576-3)
4. Ami-säätiö (Y-tunnus 0213612-0)
5. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)
6. AVA- instituutin kannatusyhdistys ry (0211060-9)

Kiinteistönvälityksen osaamisala (2409):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)

Finanssipalveluiden osaamisala (2410):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)
3. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)

Taloushallinnon osaamisala (2411):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)
3. Helsinki Business College Oy (Y-tunnus 2162576-3)
4. Ami-säätiö (Y-tunnus 0213612-0)

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala (2412):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa oppisopimus-
palveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat 
hankintasopimukset.
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Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa oppisopimus-
palveluiden koulutuspäällikön tekemään päätökset optiokausien käyt-
töönotosta.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 3 000 000 euroa (alv 0%) sisältäen 
mahdolliset optiokaudet.

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

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

satu.paljakka(a)hel.fi
Sari Slöör, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 64093

sari.sloor(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu hankintapalveluiden Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
oppisopimuspalveluiden toimeksiannosta tekemään kilpailutukseen 
HEL 2018-012930 oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liiketoimin-
nan ammattitutkinto. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen kan-
sallisen kynnysarvon ylittävä palveluiden hankinta, jonka kilpailutus teh-
tiin käyttäen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoi-
tuskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi-palvelussa 21.1.2018. Korjausilmoi-
tus julkaistiin 8.1.2019.
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Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin am-
matti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut on koulutuksen järjestäjä. 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluilla ei ole järjestä-
mislupaa kyseessä oleviin koulutuksiin, joten koulutukset piti kilpailut-
taa. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtä-
vien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaes-
sa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisel-
la. Tavoitteena on tuottaa työpaikan ja työntekijän tarpeista lähtevää 
koulutusta. Työssä tarvittavan osaamisen lisäksi tutkintotavoitteisuudel-
la halutaan varmistaa koulutettavan muodollinen pätevyys, joka edistää 
liikkuvuutta työmarkkinoilla.

Tarjouspyyntö oli jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen siten, että tarjoaja 
sai jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Liiketoiminnan ammattitutkintoon kuuluvat osaamisalat (osa-alueet):
1. Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
2. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
3. Kiinteistönvälityksen osaamisala
4. Finanssipalveluiden osaamisala
5. Taloushallinnon osaamisala
6. Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

Hankinnasta perustetaan puitejärjestely seuraavasti:

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Kiinteistönvälityksen osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Finanssipalveluiden osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Taloushallinnon osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala:
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Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Hankinnat tullaan tekemään sopimuskaudella tämän kilpailutuksen mu-
kaisessa ensisijajärjestyksessä. Jos ensisijajärjestyksessä ensimmäi-
senä oleva ei pysty toteuttamaan hankittavaa koulutusta tai näyttöä 
vaaditussa aikataulussa, hankinta tehdään järjestyksessä seuraavalta 
palveluntuottajalta. Jos opiskelijan tarvitseman koulutuksen painotusta 
ei ole ensisijajärjestyksessä ensimmäisellä tarjoajalla, voidaan koulutus 
tilata sijajärjestyksessä seuraavalta tarjoajalta, jolla on kyseinen koulu-
tuksen painotus mahdollinen.

Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 22.1.2019 klo 14.00. 
Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui yhteensä kuusi (6): Ami-sää-
tiö, AVA- instituutin kannatusyhdistys ry, EdupoliPointCollege Oy, Hel-
sinki Business College Oy, Management Institute of Finland MIF Oy, 
Markkinointi- instituutti.

EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7) jätti tarjouksensa nimel-
lä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli (Y-tunnus 
0210838-1). Tarjouksen mukana olleen selvityksen mukaan Edupoli-
PointCollege Oy vastaa 1.1.2019 alkaen Itä-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymän velvoitteista.

Saapuneiden tarjousten jakautuminen osa-alueiden välillä on kerrottu 
päätöksen liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaati-
mukset ja kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-
laatusuhde:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteina olivat hinta (80 
pistettä) ja laatu (20 pistettä). Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 
100.

1. Kokonaishinta, maksimipisteet 80 pistettä.

Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous sai mainittujen maksimipisteiden 
verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, 
että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettiin kyseisen tarjouk-
sen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottiin maksimipisteillä (X/Y*80).

2. Laatu, maksimipisteet 20 pistettä.

2.1 Koulutustarjotin pakollisille ja valinnaisille tutkinnon osille, maksimi-
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pisteet 10 pistettä.

Tarjoajalla on koulutustarjotin pakollisille ja valinnaisille tutkinnon osille. 
Pisteytys:
10 pistettä: Koulutustarjottimesta selviää kaikki vaadittavat tiedot tutkin-
non osista vuosikellon omaisesti.
0 pistettä: Koulutustarjotin on puutteellinen.

2.2 Tarjottavien osaamisalojen määrä

Tarjoaja tarjoaa kaikki osaamisalat tai osan osaamisaloista.
Pisteytys:
10 p. Tarjoaja tarjoaa 5-6 osaamisalaa.
5 p. Tarjoaja tarjoaa 3-4 osaamisalaa.
0 p. Tarjoaja tarjoaa 1-2 osaamisalaa.

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tar-
joukset ja tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 3 000 000 euroa (alv 0%) sisältäen 
mahdolliset optiokaudet.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) 
vuoden optiokausien mahdollisuutta (optiot 1 v + 1 v). Optiokaudella 
tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin eh-
doin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämises-
tä palveluntuottajalle kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päätty-
mistä.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi maaliskuussa 2019.  Hankinta-
sopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella. 
Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua han-
kintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on 
saanut lainvoiman.

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

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

satu.paljakka(a)hel.fi
Sari Slöör, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 64093

sari.sloor(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vertailutaulukko
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutus
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§ 27
Kaasukäyttöisten linja-autojen (2 kpl) hankinta Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston kuljettajaopetukseen

HEL 2018-011868 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston kuljettajaopetukseen hankitaan lisävarusteineen kaksi (2), D-
luokan tutkintovaatimukset täyttävää, kaasukäyttöistä linja-autoa (Sca-
nia K280 UB4X2 Citywide Suburban) Scania Suomi Oy:ltä.

Hankintaan sisältyy vaihto-autona M3 Iveco 397E.12.33 EuroRider 
Viaggio 350 linja-auto, rekisterinumero VCZ-325. Auto luovutetaan sii-
nä kunnossa, missä se oli kilpailutuksen päätöspäivänä 31.12.2018.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan alle-
kirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan hankintasopimuksen ja lisäksi 
vaihdossa annettavasta linja-autosta luovutussopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 518 000 euroa (alv. 0 %) ja hyvitys van-
hasta autosta 15 000 euroa.

Hankintasopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella, kui-
tenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta.

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

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asiakas Stadi offer (1)
2 Gas by Scania1 (3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opetuskäyttöön hankittavat linja-autot 
(2 kpl) kilpailutettiin tarjouspyynnöllä HEL 2018-011868/28.11.2018. 
EU-hankinta-ilmoitus julkaistiin Hilmassa ja Cloudia tarjouspalvelussa 
28.11.2018.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena 
oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde.

Määräaikaan 31.12.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti yksi tar-
joaja, Scania Suomi Oy, jonka tarjous täytti tarjoajalle asetetut vaati-
mukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Hankittavaksi esitettävien linja-autojen malli on Scania K280 UB4X2 Ci-
tywide Suburban ( alusta ja kori ) ja moottorin tyyppi autoissa on OC09 
101/280 hp Euro 6.

Tarjouspyynnössä edellytettiin lisäksi, että tarjoaja sitoutuu ottamaan 
vaihdossa M3 Iveco 397E.12.33 EuroRider Viaggio 350 linja-auton, re-
kisterinumero VCZ-325. Auto on oppilaitoksessa otettu käyttöön 
30.12.2008 ja se luovutetaan siinä kunnossa, missä se on kilpailutuk-
sen päätöspäivänä 31.12.2018. Luovutuksesta tehdään erillinen pää-
tös.

Hinnoittelu:
2 x 259 000 euroa = 518 000 euroa - 15 000 (hyvitys vaihtoautosta) = 
503 000 euroa, alv. 0 %

Hankinnassa on käytetty vähimmäisvaatimuksissa kestävän kehityksen 
mukaisia periaatteita. 

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

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kopio asiakas Stadi offer (1)
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2 Gas by Scania1 (3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutus
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§ 28
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000709 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikai-
suvaatimuksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) 
tekemästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lap-
silta koskevasta päätöksestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä oikaisuvaatimuk-
sesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 § 3 momentin 
mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
män päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tieto-
verkossa. Pöytäkirja on ollut nähtävänä 27.12.2018. Oikaisuvaatimus 
olisi tullut tehdä Helsingin kaupungin kirjaamoon 17.1.2019 klo 16.00 
mennessä. Oikaisuvaatimus on lähetetty 17.1.2019 klo 16.35 ja saapu-
nut kirjaamoon klo 18.35 eli oikaisuvaatimusajan päättymisen jälkeen.

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on liian myöhään tehtynä jätettä-
vä tutkimatta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 29
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000751 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista, koska päätös ei tuota säästöjä, Helsingissä ei ole varhaiskas-
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vatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) 
lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen. 

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 30
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000698 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätöksen perumista, koska päätös ei ole järke-
vä eikä Helsingissä ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja oikai-
suvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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sen johdosta annettu päätös
Liite 1
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§ 31
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000697 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska Helsin-
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gissä
ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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§ 32
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000394 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen peruuttamista kokonaisuudessaan, 
koska vanhemmilla tulee olla oikeus itse päättää, koska hakevat lapsel-
le päivähoitopaikkaa, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä 
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resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmene-
villä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 33
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000694 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska Helsin-
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gissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikai-
suvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 34
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000692 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista ja toissijaisesti asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen 
voimaan tulon siirtämistä, koska päätöksen aikataulu on liian lyhyt, 
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päätös eriarvoistaa perheitä ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) 
lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 35
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000691 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista ja toissijaisesti asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen 
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voimaan tulon siirtämistä, koska päätös on ihmisiä eriarvoistava, Hel-
singissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oi-
kaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 36
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000689 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 110 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/26
12.02.2019

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

hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista tai toissijaisesti päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska 
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päätös on valmisteltu salassa, tiedottaminen on ollut puutteellista, Hel-
singissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oi-
kaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 37
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000688 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii oikaisua päätökseen, koska päätös on eriar-
voistava, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja 
muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 1) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 38
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000686 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä Helsinki-lisän säi-
lyttämistä, koska kotihoitoa ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan, Hel-
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singissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oi-
kaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 39
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000684 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus, kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
on tehty ilman järkeviä perusteluita eikä asiaa ole oikeasti tutkittu, 
asiasta tiedotettu liian lyhyellä aikataululla, Helsingissä ei ole varhais-
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kasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (lii-
te 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 
1.5.2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa eu-
roa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 124 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/29
12.02.2019

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
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus, kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2018

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 40
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000678 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
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on tehty liian lyhyellä aikataululla, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuk-
sessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lä-
hemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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sen johdosta annettu päätös
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§ 41
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000670 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä Helsinki-lisän py-
syttämistä, koska Helsingissä asuminen on kalliimpaa kuin muualla 
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Suomessa ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmene-
villä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 42
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000665 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 134 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/32
12.02.2019

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

hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian perumista ja 
toissijaisesti palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon 
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siirtämistä, koska päätös on valmisteltu salassa, todellisia lapsivaiku-
tuksia ei ole arvioitu ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin 
ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 136 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/32
12.02.2019

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
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404
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Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012
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§ 43
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000659 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-
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sen aikataulu on liian lyhyt, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa 
riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin 
ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 44
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000654 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus 17.1.2019, päätös 18.12.2018 § 267, asia 5

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska Helsin-
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gissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikai-
suvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus 17.1.2019, päätös 18.12.2018 § 267, asia 5

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 45
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000642 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätökseen oikaisua, koska päätöksestä olisi 
tullut tiedotta ajoissa etuudensaajia ja muutoin oikaisuvaatimuksesta 
(liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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§ 46
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000650 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska muutok-
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sen voimaan tulon aikataulu on liian lyhyt, Helsingissä ei ole varhais-
kasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (lii-
te 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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§ 47
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000629 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-
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sestä ei ole tiedotettu, perheiden toimeentulo huononee, Helsingissä ei 
ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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sen johdosta annettu päätös
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§ 48
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000627 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun sekä päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska asia 
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on valmisteltu salassa, asiasta ei ole tiedotettu, päätös vahvistaa lapsi-
perheköyhyyttä, eriarvoistaa perheitä ja muutoin oikaisuvaatimuksesta 
(liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
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§ 49
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000611 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 162 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/39
12.02.2019

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

hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista tai asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan tu-
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lon siirtämistä, koska päätöksen aikataulu on liian lyhyt ja muutoin oi-
kaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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§ 50
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000606 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019.pdf
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-
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sestä on tiedotettu liian tiukalla aikataululla, Helsingissä ei ole varhais-
kasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (lii-
te 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 168 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/40
12.02.2019

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
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019.pdf
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 169 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/41
12.02.2019

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

§ 51
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000587 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet
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2 Oikaisuvaatimus
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-
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sestä on tiedotettu liian tiukalla aikataululla, Helsingissä ei ole varhais-
kasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (lii-
te 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 52
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000564 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidontuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen perumista, koska Helsingissä ei ole 
varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja muutoin oikaisuvaatimukses-
ta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.
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Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

 Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 177 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/43
12.02.2019

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

§ 53
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000560 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä oikaisuvaatimuk-
sesta (liite 1) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 54
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000494 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 182 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/44
12.02.2019

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

hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-
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sestä on tiedotettu huonosti, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa 
riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin 
ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 55
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000447 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
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on valmisteltu salassa, päätöksestä on tiedotettu huonosti, Helsingissä 
ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta
(liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksi-vuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen. 

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 56
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000440 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tejikä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta(liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä Helsinki-lisän säi-
lyttämistä tai asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan 
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tulon siirtämistä, koska päätös lisää eriarvoisuutta, Helsingissä ei ole 
varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuk-
sesta (liite 1) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tejikä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 57
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000439 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta(liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä Helsinki-lisän säi-
lyttämistä tai asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan 
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tulon siirtämistä, koska päätöksestä ei ole tiedotettu ajoissa, asia on 
valmisteltu salassa, päätös lisää eriarvoisuutta, Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta 
(liite 1) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 197 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/48
12.02.2019

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

§ 58
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000437 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista, koska asia valmisteltu salassa, päätöksestä ei ole tiedotettu 
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ajoissa ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä 
perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 59
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000434 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikasuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista, koska päätöksestä ei ole tiedotettu kunnolla, päätös eriarvois-
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taa perheitä, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursse-
ja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perus-
teilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikasuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 60
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000429 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös
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on huonosti valmisteltu ja tiedotettu, Helsingissä ei ole varhaiskasva-
tuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lä-
hemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404
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Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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sen johdosta annettu päätös
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§ 61
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000426 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska Helsin-
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gissä
ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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§ 62
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000424 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös li-
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sää lapsiperheköyhyyttä ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lä-
hemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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§ 63
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000423 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peru-
mista ja toissijaisesti asian palauttamista asian palauttamista valmiste-
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luun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös on tehty sa-
lassa, eriarvoistaa lapsiperheitä, lisää lapsiperheköyhyyttä ja muutoin 
oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 64
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000422 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska Helsin-
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gissä
ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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§ 65
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000421 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista, koska päätös on tehty salassa, päätös lisää lapsiperheköy-
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hyyttä ja eriarvoisuutta, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittä-
viä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilme-
nevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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§ 66
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000420 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös
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on valmisteltu salassa, päätöksestä ei ole tiedotettu ajoissa ja muutoin 
oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksi-vuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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§ 67
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000416 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
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on valmisteltu salassa, päätöksestä on tiedotettu huonosti, Helsingissä
ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat
kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 68
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000415 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös ei 
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tuota säästöjä ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilme-
nevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
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§ 69
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000414 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen 
voimaan tulon siirtämistä, koska päätös ei ole 2-vuotiaan lapsen perhe-
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päivähoitajana toimivan vanhemman kannalta reilu ja muutoin oikaisu-
vaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 70
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000407 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska toteutu-
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saikataulu on liian lyhyt, kotihoitoa ei arvosteta,  Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta 
(liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksi-vuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 71
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000403 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätöksen peruuttamista kokonaisuudessaan, 
koska Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja 
muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 1) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat
kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen
käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa tarvitseville 
lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivinen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 72
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000399 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista tai asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan tu-
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lon siirtämistä, koska päätöksen aikataulu on liian lyhyt, tiedotus asias-
ta ei ole ollut riittävä ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin 
ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 73
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000398 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista kokonaisuudessaan, koska asiasta ei ole tiedotettu ajoissa, 
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päätös eriarvoistaa lapsiperheitä, lisää lapsiperheköyhyyttä ja muutoin 
oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012
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Muutoksenhaku
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§ 74
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000389 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikausvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätöksen perumista, koska päätös on tehty sa-
lassa, päätös vaikuttaa negatiivisesti perheisiin ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikausvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 75
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000387 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista, koska päätös on tehty salassa, päätös lisää lapsiperheköy-
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hyyttä ja eriarvoisuutta, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittä-
viä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilme-
nevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 76
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000384 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus 10.1.2019, kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 

18.12.2018 § 267

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska asia on 
valmistelu salassa, asiasta ei ole tiedotettu ajoissa, varhaiskasvatuksen 
resurssit eivät ole riittävät ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lä-
hemmin ilmenevillä perusteilla. 

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus 10.1.2019, kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 

18.12.2018 § 267

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 77
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000381 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-
sen aikataulu on liian lyhyt, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa 
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riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin 
ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 78
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000380 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikausvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-
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sen lapsivaikutuksia ei ole arvioitu huolellisesti, Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta 
(liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidontuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 
1.5.2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa eu-
roa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikausvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 79
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000370 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
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on huonosti perusteltu ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähem-
min ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat
kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 80
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000367 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista ja peruuttamista koko-
naisuudessaan, koska Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä 
resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmene-
villä perusteilla.
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Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille  hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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§ 81
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000365 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista, koska päätös kohtuuton pieniä lapsia kohtaan, Helsingissä ei 
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ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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pirjo.pekkala(a)hel.fi
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timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 293 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/72
12.02.2019

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

§ 82
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000358 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista,  koska päätös vaikuttaa yksilölliseen toimeentuloon, Helsingis-
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sä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja, päätös ei tuota 
säästöjä, lapsivaikutusten arviointi on suppea, päätöksen aikataulu liian 
lyhyt ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä pe-
rusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi
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§ 83
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000341 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista, koska päätöksestä olisi tullut tiedottaa ajoissa, Helsingissä ei 
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ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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§ 84
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000340 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
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on tehty liian nopealla aikataululla ja kaupunkilaisia kuulematta, Helsin-
gissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikai-
suvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat
kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 85
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000337 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös
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on valmisteltu kiireellä, ajattelematta lasten parasta, Helsingissä ei ole 
varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuk-
sesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Liisa Pohjolainen

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

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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§ 86
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000288 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätök-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 311 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/76
12.02.2019

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

sen aikataulu on liian lyhyt, Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa 
riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin 
ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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§ 87
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000364 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä päätöksen peruut-
tamista tai asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan tu-
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lon siirtämistä, koska päätöksen aikataulu on liian lyhyt, Helsingissä ei 
ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaati-
muksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11. 2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 88
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000228 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 318 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/78
12.02.2019

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

hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päätös 

18.12.2018 § 267

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).
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Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
on valmisteltu salassa, asiasta ei ole tiedotettu, päätös eriarvoistaa per-
heitä,  Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja 
muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla. 

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen tiedottamisen jälkeen perheille on varattu riittävä aika hakea 
varhaiskasvatuspaikkaa neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tar-
vetta, mikä on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen hakemuksen käsit-
telyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa tarvitseville lapsil-
le hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivinen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päätös 

18.12.2018 § 267

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 89
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000239 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta parempaan valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, 
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koska aikataulu on liian lyhyt ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) 
lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 90
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2018-011855 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-
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hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamis-
ta valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska päätös 
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on valmisteltu salassa, aikataulu on liian lyhyt, päätös eriarvoistaa per-
heitä, päätös lisää lapsiperheköyhyyttä ja muutoin oikaisuvaatimukses-
ta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla. 

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä. 

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 91
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000568 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) teke-
mästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta 
koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perus-
teet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja 
Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota 
säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja 
tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on 
tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tie-
tää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkel-
lä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päivä-
kotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päi-
väkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on 
myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pä-
tevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien 
asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole 
tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja 
paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan 
edes harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole var-
haiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakemi-
nen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata 
Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityk-
sen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että koti-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 330 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/81
12.02.2019

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

hoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa 
kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt 
monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, 
etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän 
poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen ase-
maan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä sub-
jektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa es-
teen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-
, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voi-
daan harkita Helsinki-lisän poistoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikasuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 (§ 267) pois-
taa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta lapsilta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen perumista sekä toissijaisesti asian 
palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, kos-
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ka päätös eriarvoistaa perheitä, päätös ei tuota säästöjä ja muutoin oi-
kaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jä-
sen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 
2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kunta-
lisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan koti-
hoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tule-
vat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 
19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen. 

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tie-
dote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. 
Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 
syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje 
on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäk-
si asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, face-
bookissa ja twitterissä.

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden 
aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatusha-
kemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa 
tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivi-
nen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannus-
vaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen 
mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 
2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltansa eikä päätös ole 
lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019
2 Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
oikasuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 92
Oikaisuvaatimus Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäälli-
köksi ottamisesta

HEL 2018-013175 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston ammatillisen koulutuksen päällikön 19.12.2018 tekemää pää-
töstä (§ 58) koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimukses-
sa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

Asian näin päätyttyä, enemmän lausunnon antaminen täytäntöönpanon 
kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 vaatimus täytäntöönpanokielto
3 Työpaikkailmoitus, työavain 5-3475-18

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, oikaisuvaatimus ja toimivalta
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Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen päällikkö 
päätti 19.12.2019 (§ 58) valita musiikin maisteri ********** koulutuspääl-
likön virkaan 1.2.2019 lukien.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoinneista 15.6.2018 tekemään päätökseen perustuen Stadin am-
matti- ja aikuisopiston koulutuspäällikön ottaa ammatillisen koulutuksen 
päällikkö.

Haku ja kelpoisuusehdot

Hakuilmoituksessa kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 opettajal-
ta vaadittavan kelpoisuuden mukaan. Vaadittiin myös soveltuvaa kor-
keakoulututkintoa sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen 
ajantasaista tuntemusta.

Lisäksi edellytettiin vahvaa pedagogista osaamista, valmentavaa otetta 
johtamiseen sekä erinomaista tiimityöskentelykykyä, muutosketteryyttä 
ja paineensietokykyä, kokemusta asiantuntijatiimin toiminnan suunnitte-
lusta, organisoinnista ja johtamisesta, verkosto-osaamista, ymmärrystä 
itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kykyä soveltaa 
niitä omaan työhönsä, rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemista 
(ammatillinen koulutus, työllistyminen, kotoutuminen) sekä ymmärrystä 
itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kykyä soveltaa 
niitä omaan työhönsä.

Hakuilmoituksessa todettiin, että koulutuspäällikkö johtaa vastuualu-
eensa oppimisyhteisöjen työn tuloksellisuutta ja toimii opettajien ja 
muun henkilöstön lähiesimiehenä Stadin osaamiskeskuksessa. Osaa-
miskeskus yhdistää koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille 
aikuisille maahanmuuttajille. 

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimityspe-
rusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hal-
lituksen esityksen (HE1/1998 vp.) perustelujen mukaan taidolla tarkoi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 335 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/82
12.02.2019

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

tetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja 
tai taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttä-
miin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjeste-
lykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen 
kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoite-
taan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta 
merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Stadin osaamiskeskukseen osoitettu 
koulutuspäällikön virka oli julkisessa haussa 20.11.2018 – 4.12.2018. 
Määräaikaan mennessä tehtävää haki 41 henkilöä, joista 5 hakijaa 
haastateltiin.  Kaikilla haastatteluun kutsutut täyttivät kelpoisuusvaati-
mukset ja muut vaatimukset. Heillä on kokemusta johtamistehtävistä 
ammatillisessa koulutuksessa. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöstä kumottavaksi ja valitsemaan 
hakijoiden joukosta tehtävään paremmin soveltuvan korkeakoulututkin-
non ja käytännön kokemusta maahanmuuttajakoulutuksesta omaavan 
henkilön. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että valitun johta-
miskokemus on ohut ja hänellä on ollut vähän paineensietokykyä vaati-
via tehtäviä. 

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisuvaatimuksenalai-
sena olevan päätöksen täytäntöönpanokieltoa ennen kuin päätös on 
saanut lainvoiman.

Lähemmin oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät liitteinä ole-
vasta oikaisuvaatimuksesta.

Perustelut ja johtopäätös

Valittu on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon, joka katsottiin tehtä-
vään soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi. Koulutuspäällikön tehtäväs-
sä soveltuva korkeakoulututkinto voi olla hyvin laajalta alueelta, koska 
myös itse tehtävän asiantuntijuus ei ole kohdistunut määrättyyn tutkin-
toon tai pääaineeseen.

Valitun valintaa koulutuspäällikön virkaan puoltaa pitkä työkokemus 
esimiestehtävissä (7 vuotta) sekä monipuolinen ammatillisen koulutuk-
sen ja maahanmuuttajatyön tuntemus. Hänellä on monialaista ja ansioi-
tunutta kokemusta ammatillisen koulutuksen suunnittelusta, organi-
soinnista ja johtamisesta. Hän on toiminut mm. maahanmuuttajien ko-
toutumiskoulutuksen, kuntouttavan toiminnan ja erityisopiskelijoiden 
hallinnon parissa kolmessa eri ammatillisessa oppilaitoksessa. Hän on 
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työssään osoittanut osaamistaan verkostojen luomisessa sekä eri ra-
hoituslähteiden hallinnoinnissa. Valittu osoitti haastattelussa omaavan-
sa hyvät lähtökohdat ja näkemykset vaativan ja monialaisen yksikön 
johtamiseen. Haastattelussa syntynyttä kuvaa valitun sopivuudesta teh-
tävään tukivat arvostetun suosittelijan antamat kuvaukset hakijan suo-
riutumisesta aiemmasta vastaavasta tehtävästä.

Tehtävä on ensisijaisesti esimiestehtävä, jossa sisällöllisen asiantunti-
juuden edelle menevät johtamiseen ja esimiehisyyteen liittyvät tiedot ja 
taidot. Näitä asioita korostettiin myös hakuilmoituksessa (asiantuntijatii-
min johtaminen, valmentava johtaminen). 

Esittelijä toteaa, että ammatillisen koulutuksen päällikkö on valintaa 
tehdessään ottanut huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet 
ja valinnut kokonaisarvion perusteella taitavimman ja soveltuvimman 
hakijan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen. 

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 vaatimus täytäntöönpanokielto
3 Työpaikkailmoitus, työavain 5-3475-18

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 337 (355)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/82
12.02.2019

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen 
päällikkö 19.12.2018 § 58

HEL 2018-013175 T 01 01 01 01

Päätös

Ammatillisen koulutuksen päällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoon koulutuspäällikön virkaan (vakanssinumero 422533) mu-
siikin maisteri ********** sekä 1. varasijalle filosofian kandidaatti 
**********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työ-
terveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valit-
tu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä an-
netun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 
2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslau-
sunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 1.2.2019. Virkaan valitulle määrätään virantoimituk-
sen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston organisaatio uudistettiin 1.8.2018 al-
kaen. Uudistukseen liittyen kaupunginhallitus perusti 21.5.2018 30 uut-
ta koulutuspäällikön virkaa, joista oli nyt haettavana julkisella hakume-
nettelyllä yksi virka.

Haku koulutuspäällikön virkaan oli avoinna 20.11.2018 – 4.12.2018 vä-
lisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja 
elinkeinopalveluiden mol.fi internet-sivuilla.

Virkaa haki 41 hakijaa, joista viisi kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut 
toteutti ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen ja rehtori 
Annele Ranta. Apulaisrehtori Marko Kallio oli mukana kolmessa haas-
tattelussa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan koulu-
tuspäällikön ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen päättää ammatillisen koulutuksen päällikkö.

Koulutuspäälliköltä edellytetään opetushenkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen mukainen opettajalta vaadittava kelpoi-
suus. Lisäksi edellytettiin soveltuva korkeakoulututkinto sekä johtamis-
kokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta.
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Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsotta-
van eduksi vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtami-
seen sekä tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja paineensietokyky, 
kokemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta ja johtamisesta, 
verkosto-osaaminen, itseohjautuvan organisaation johtamiskyky sekä 
rahoituksen tunteminen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Kaikilla haastatelluilla on hakuilmoituksessa edellytetty opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 
(986/1998) opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulutut-
kinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa katsottiin, että ********** valintaa koulutuspäällikön virkaan puoltaa 
pitkä työkokemus esimiestehtävissä sekä monipuolinen ammatillisen 
koulutuksen ja maahanmuuttajatyön tuntemus. Hän on toiminut esimie-
henä yli 7 vuotta. Hänellä on monialaista ja ansioitunutta kokemusta 
ammatillisen koulutuksen suunnittelusta, organisoinnista ja johtamises-
ta. Tehtävään valittu on toiminut mm. maahanmuuttajien kotouttamis-
koulutuksen, kuntouttavan toiminnan ja erityisopiskelijoiden hallinnon 
parissa. Hän on työssään osoittanut osaamistaan verkostojen luomi-
sessa sekä eri rahoituslähteiden hallinnoinnissa.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnis-
sa katsottiin, että ********** valintaa 1. varasijalle koulutuspäällikön vir-
kaan puoltaa yli kahdeksan vuoden kokemus esimiestehtävissä sekä 
laaja ammatillisen koulutuksen tuntemus. Hän on työskennellyt mm. 
erityisopetuksen, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjauksen 
sekä erilaisten hankkeiden parissa. Hän on luonut verkostoja useiden 
eri tahojen kanssa sekä omaksunut hyvän lainsäädännön tuntemuksen 
eri työtehtävien myötä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto ta-
pahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat 
antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta 
kirjeitse.

Lisätiedot
Annele Ranta, Rehtori, puhelin: 040 631 5667

annele.ranta(a)hel.fi
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 09 310 23149

maria.sarkkinen(a)hel.fi
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§ 93
Oikaisuvaatimus hinnoittelutunnuksen ja palkan määrän muuttami-
sesta

HEL 2018-012178 T 01 02 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikai-
suvaatimuksen, koska oikaisuvaatimusta ei ole tehty viranomaisen 
päätöksestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 mo-
mentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.
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Koska oikaisuvaatimus ei kohdistu viranomaisen päätökseen tulee oi-
kaisuvaatimus jättää tutkimatta. Asia koskee viranhoitomääräyksessä 
olevan hinnoittelutunnuksen ja palkan määrän muuttamisesta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänen virkasuhteen palkan muut-
tamista koskeva päätös kumotaan. Lisäksi palkka tulisi palauttaa aiem-
malle 30.9.2018 saakka voimassaolleelle tasolle ja hänelle tulisi mak-
saa 1.10.2018 alkaen saamatta jääneet palkat. 

Vaatimuksiaan oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee seuraavasti:

1.Palkan määrää koskeva selvitys.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo selvityksessään, että työnantaja olisi 
käyttänyt harkintaansa antaessaan parempaa palkkaa kuin kunnallisen 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES). 

2.Hallintolain soveltaminen

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että ei ole antanut hallintolain 50 
§:ssä edellytettyä suostumusta päätöksen korjaamiseen hänen vahin-
gokseen. Hän toteaa, että kaupungin tekemä muutos virkasuhteen eh-
toihin on lainvastainen ja tulee siten tältä osin kumota hallintolakiin pe-
rustumattomana.

3.Oikeusvoima

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että oikeusvoimalla on hallin-
topäätöstä tulevaisuuteen suuntautuva sitova vaikutus, joka suojaa hal-
lintopäätöksen pysyvyyttä ja päätöksellä perustettua oikeusasemaa. 
Positiivinen oikeusvoimavaikutus edellyttää, että asiassa annettu pää-
tös otetaan tulevissa viranomaismenettelyissä, esimerkiksi palkanmak-
sussa, sitovana huomioon. Negatiivinen vaikutus estää oikeusvoimai-
sesti ratkaistun asian uudelleen käsittelemisen, esimerkiksi päätöksen 
peruuttamisen, jollei erityinen lainsäännös anna valtuutusta uuteen kä-
sittelyyn. Hallintopäätöksen oikeusvoimavaikutus ulottuu yleensä asian-
osaisiin ja sivullisiin, päätöksen tehneeseen viranomaiseen ja muihin 
hallintoviranomaisiin. 

4.Luottamuksensuojaperiaate

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa myös, että periaatteen mukaan yksi-
lön tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja vir-
heettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysy-
vyyteen. Luottamuksensuojaperiaate rajoittaa yksilölle myönteisten 
päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätös-
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ten peruuttamista yksilölle haitalliseen suuntaan. Oikaisuvaatimuksen 
tekijän mukaan oikeuskäytännössä on katsottu, että yksilöllä voidaan 
katsoa olevan perusteltu syy luottaa siihen, että esim. hänen palkkansa 
on suoritettu virkaehtosopimuksen mukaisesti oikein. Edellytyksenä 
luottamuksensuojaperiaatteen soveltamiselle on, että päätös ei perustu 
asianosaisen antamiin virheellisiin tai olennaisesti puutteellisiin tietoi-
hin. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että hän ei ole missään vaihees-
sa antanut virheellisiä eikä puutteellisia tietoja ja hänellä on ollut täysi 
syy luottaa, että palkka on maksettu oikein. 

5.Päätöksen kohtuuttomuus

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että työnantajan tekemä virkasuh-
teen palkkausta koskeva muutospäätös on kohtuuton, koska hän tekee 
nykyisin tismalleen samaa työtä kuin aiemmin. 

Lähemmin oikaisuvaatimuksentekijän perustelut ilmenevät liitteenä ole-
vasta oikaisuvaatimuksesta.

Hinnoittelutunnuksen muuttaminen

Esittelijä toteaa, että rehtori ********** on ottanut oikaisuvaatimuksen te-
kijän Stadin aikuisopistoon 27.5.2013 (§ 85). Päätöksen lisäksi on tehty 
viranhoitomääräys palkanlaskentaa varten, jossa ilmenee mm. hinnoit-
telutunnus ja palkan määrä. Hinnoittelutunnus ja palkanmäärä on mer-
kitty viranhoitomääräykseen virheellisesti ylemmän korkeakoulututkin-
non (43004004) mukaan, vaikka siihen olisi tullut merkitä opistoasteen 
hinnoittelutunnus ja palkka.

Rehtori ********** on 26.9.2018 muuttanut oikaisuvaatimuksen tekijän 
viranhoitomääräyksessä olleen virheellisen hinnoittelutunnuksen oi-
keaksi hinnoittelutunnukseksi eli opistoasteen hinnoittelutunnukseksi 
(43004006) ja oikaissut palkan määrän oikean hinnoittelutunnuksen 
mukaiseksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut ennen Stadin aikuisopistossa työs-
kentelyä Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa ja sosiaali- ja 
terveysalanoppilaitoksessa. Tällöin hänelle on OVTES:n mukaan mak-
settu oikean hinnoittelutunnuksen mukaista palkkaa eli opistoasteen 
mukaista palkkaa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan kunnallisen opetushen-
kilöstön virka- ja työehtosopimusta. Rehtorilla ei ole toimivaltaa sijoittaa 
opettajaa muuhun kuin OVTES:n mukaiseen oikeaan palkkahinnoittelu-
kohtaan. ********** on myös todennut, että oikaisuvaatimuksen tekijän 
nyt esittämä väite siitä, että rehtori olisi tarkoituksella ylittänyt toimival-
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tansa antaakseen oikaisuvaatimuksen tekijälle parempaa palkkaa, kuin 
OVTES:n palkkahinnoittelukohta edellyttää, ei pidä paikkaansa.

Oikaisuvaatimus ei ole kohdistunut rehtori Syväniemen virkaan ottamis-
päätökseen 27.5.2013 (§ 85).

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 22 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä 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.

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
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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

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 24 ja 25 §: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.

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
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 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.

5
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 26 ja 27 §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.
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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)

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.
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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.

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
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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 2050 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 28 - 93 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
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Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Iivonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Kopra Ville Jalovaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.02.2019.


