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Kokousaika 16.04.2019 16:00 - 16:41

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja

saapui 16:12, poissa: 128 - 134 §
Diarra, Fatim saapui 16:09, poissa: 128 - 132 §
Harms-Aalto, Martina saapui 16:04, poissa: 128 §, 129 §
Jalovaara, Ville
Korkkula, Vesa
Larsson, Tiina
Niskanen, Dani
Yanar, Ozan saapui 16:12, poissa: 128 - 134 §
Niskanen, Aleksi varajäsen
Valmu, Heikki varajäsen
Vanamo, Laura varajäsen

saapui 16:03, poissa: 128 §

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Vapaavuori, Jan pormestari

saapui 16:05, poissa 128 - 129 §
Järvenkallas, Satu varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Rönnholm, Niclas vs. ruotsinkielisen palvelukokonai-

suuden johtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Lassila, Tilda nuorisoneuvoston edustaja

poistui 16:11, saapui 16:12, poistui 
16:40, poissa: 132 §, 142 §
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Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
128-142 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
128-139 §

Niclas Rönnholm vs. ruotsinkielisen palvelukokonai-
suuden johtaja
140 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
141-142 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
128-142 §
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§ Asia

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

129 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

130 Asia/3 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2018

131 Asia/4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskoulujen ja päiväkotien 
erityiskuljetuspalvelujen hankintasopimuksen osittainen irtisanominen

132 Asia/5 Tietoliikennelaitteiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
eri toimipisteisiin

133 Asia/6 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilastoinnin ja raportoinnin järjes-
telmän hankinta

134 Asia/7 Hallintojohtajan tarveharkinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asukaskäytön ja majoituksen tilahintoihin

135 Asia/8 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

136 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mia Nygårdin valtuustoaloitteesta poikien syrjäytymisen eh-
käisemiseksi

137 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta, joka koskee lasten ja 
nuorten psykiatrisen hoitoketjun yhteistyötä

138 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Veronika Honkasalon toivomusponnesta koskien asiakaslas-
kutusta, josta koituu kaupungille enemmän hallintokuluja kuin tuottoa

139 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Immolantie 9 
rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen 
korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta

140 Asia/13 Ryhmäperhepäiväkoti Robbanin sulkeminen ja päiväkoti Albertin paik-
kojen lisääminen alkaen 1.8.2019

140 Asia/13 Indragning av gruppfamiljedaghemmet Robbans verksamhet och en 
utökning av daghemmet Alberts lokalplatser från och med 1.8.2019

141 Asia/14 Lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustukset vuodelle 
2019
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142 Asia/15 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 128
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi 
Tiina Larssonin ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Dani Niska-
sen ja Aleksi Niskasen.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Pia Kopran sijasta 
Aleksi Niskasen. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajik-
si Tiina Larssonin ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Dani Niska-
sen ja Pia Kopran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 2 (62)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
16.04.2019

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

§ 129
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia 19.3. - 15.4.2019 tekemiä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 19.3.2019

§ 10 Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen suunnitelman hy-
väksyminen

§ 11 Stadin ammatti- ja aikuisopiston englanninkielisen koulutuksen va-
lintaperusteet

§ 12 Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuk-
siin perustuvat uudet tutkinnonosat

§ 13 Taivallahden peruskoulua koskeva työpäivän muutos lukuvuonna 
2018 - 2019

§ 14 Yhteinen harrastusaika -kokeilu lukuvuodelle 2019–2020

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja 28.3.-15.4.2019

18 § Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden leikki-
puistojen ja perhetalojen toiminta-ajat kesällä 2019

21 § Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämispaikkamuutokset 
8.8.2019 alkaen, suomenkielinen perusopetus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 2.-10.4.2019

29 § Tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto vuonna 2019, Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala

32 § Aura oppilashuollon järjestelmän uusien käyttäjälisenssien ja kehi-
tyspiirteiden hankinta

33 § Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän eläintenhoidon ammatti-
tutkinnon
klinikkaeläinhoitamisen ja eläinten trimmaamisen osaamisalojen tutkin-
tokoulutuksen ja tutkinnon järjestämisen hankinta

34 § Päiväkoti Suursuon ruoka- ja siivouspalvelusopimuksen purkami-
nen
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35 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön muuttami-
nen

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 3.-10.4.2019

33 § Meilahden yläasteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

34 § Valtionavustus varhaiskasvatuksen kehittämiseen; palautus

35 § Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus vuosille 2019-2020,

36 § Muutos perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien kohden-
tamiseen lukuvuonna 2018-2019

38 § Alueellisen erityisluokan perustaminen Kannelmäen peruskouluun

Kasvatuksen ja koulutuksen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistys-
työn johtaja 8.4.2019

23 § Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019003338

Kasvatuksen ja koulutuksen hankintapäällikkö 8.-10.4.2019

5 § LXXIII Pohjoismaiset koululaiskisat ajalla 24.5.-28.5.2021

6 § Roihuvuoren ala-asteen oppilastuolien hankinta, minikilpailutus

Fostran och utbilding, direktören för svenska servicehelheten 11.4.2019

13 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2019-003056

Kasvatus-ja-koulutus-päätösasiakirjat ja 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

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/kasvatus-ja-koulutuslautakunta/kasvatus-ja-koulutus-paatosasiakirjat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 130
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2018

HEL 2019-004015 T 00 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi tiedoksi kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan vuoden 2018 toimintakertomuksen ja lähettää sen 
edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sekä sen toimialojen ja laitosten toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain ti-
linpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimiala- 
ja laitoskohtaiset toimintakertomukset. Kaupungin vuosikertomuksen 
sekä toimialojen ja laitosten toimintakertomusten laadinta perustuu 
kaupunginhallituksen päätökseen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.12.1997 kehottanut silloisia vi-
rastoja ja laitoksia laatimaan vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja 
lähettämään sen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakuntansa kautta. 

Hallintokeskuksen antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee 
tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja toimialan tai laitok-
sen kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Taloutta ja henki-
löstöä sekä muita keskeisiä kysymyksiä koskevista tunnusluvuista tulee 
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esittää ainakin kertomusvuoden ja sitä edeltävän vuoden vertailutiedot. 
Toimintakertomuksessa on lisäksi kerrottava olennaiset toiminnassa ja 
organisaatiossa tapahtuneet muutokset.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2018 toiminta-
kertomus on liitteenä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Liitteet

1 Toimintakertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 131
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskoulujen ja päiväkotien 
erityiskuljetuspalvelujen hankintasopimuksen osittainen irtisano-
minen

HEL 2018-000918 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Helsingin kaupungin kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan ja Taxia Oy:n välinen sopimus (diaarin-
ro: HEL 2018-000918) peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetuspal-
velujen hankinnasta irtisanotaan seuraavan hankinnan kohteen osa-
alueen osalta:

Osa-alue 4: Henkilökohtaiset kuljetukset + invakuljetukset

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja Taxia 
Oy:n välisen sopimuksen irtisanominen tulee voimaan yhteisellä sopi-
muksella 7.8.2019.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös HEL 2018-000918 (17.04.2018)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 17.04.2018 / § 71 päätöksellään, 
että peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinta lukuvuosil-
le 2018-2021 henkilökohtaisten kuljetusten ja invakuljetusten osalta 
hankitaan Taxia Oy:ltä.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohta-
jan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset. Tar-
vittavat lisähankinnat oppilas- tai lapsimäärän kasvaessa oli tarkoitus ti-
lata kouluittain tai päiväkodeittain valitulta toimittajalta. Uuden koulun 
tai päiväkodin tarvitsemat kuljetukset oli tarkoitus kilpailuttaa vertailuun 
valittujen toimittajien kesken.

Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinnan arvonlisäve-
roton kokonaisarvo lukuvuosille 2018-2021 oli n. 28,5 miljoonaa euroa. 
Taxia Oy:n hankintasopimuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo sopi-
muskaudella sisältäen optiovuodet oli 2,9 miljoonaa euroa.

Hankinnan sopimuskauden aikana sopijapuolille ilmeni, että kilpailutuk-
sessa käytetty palvelukuvaus sisälsi sellaisia olennaisia puutteita, joita 
osapuolet eivät pystyisi korjaamaan ilman hankintalainsäädännön edel-
lyttämää uutta kilpailutusmenettelyä.

Ilmeni, että Tilaajan arvioima erityiskuljetuspalveluja käyttävien oppilai-
den kokonaismäärä sekä palveluntuottamisessa tarvittava palveluntuot-
tajan resurssien määrä poikkesivat huomattavasti Tilaajan tarjouspyyn-
tövaiheessa arvioimasta alkuperäisestä tarpeesta.

Hankintasopimuksen irtisanominen tapahtuu molempien osapuolten 
yhteisymmärryksessä. 

Edellä mainituista syistä johtuen päättävät sopijapuolet yhteisymmär-
ryksessä irtisanoa hankintasopimuksen päättymään 7.8.2019 alkaen.

Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetuspalvelujen hankinnan osa-
alue 4 (Henkilökohtaiset kuljetukset + invakuljetukset) tullaan kilpailut-
tamaan uudelleen hankintalain edellyttämällä tavalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös HEL 2018-000918 (17.04.2018)
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 71
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§ 132
Tietoliikennelaitteiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan eri toimipisteisiin

HEL 2019-004538 T 02 08 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia liitteen 1 mukaisesti 
toimialan eri toimipisteisiin tietoliikenteen kerroskytkimiä ja langattoman 
verkon tukiasemia asennuksineen enintään 3 400 000 eurolla. 

Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtajan tekemään sopimuksen ja tilauksen.

Laitteet hankitaan kevennetyllä kilpailutuksella KL-kuntahankinnat Oy:n 
puitesopimuksen mukaisesti. Hankinnat maksetaan kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan menolajilta Digitalisaation langaton verkko.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 310 20350

martti.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Tietoliikennelaitteiden hankinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimipisteissä on vanhene-
massa olevia tietoliikennelaitteita, joiden käyttövarmuudessa on riskejä, 
sillä laitteiden huolto on vanhentuneen tekniikan tai verkon laitteiden 
yhteensopivuuden osalta vaikeaa, eikä vanhentuneen tai vanhentu-
massa olevan tekniikan ylläpito ole tarkoituksenmukaista. Vaikeasti 
huollettavien osien korvaamisella turvataan tietoliikenteen sujuvuutta, 
käyttövarmuutta ja turvataan palveluiden jatkuvuutta.
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Langattomia tukiasemia hankitaan vanhentuneiden korvaamiseksi ja 
samalla tukiasemien määrää lisätään palvelutason ylläpitämiseksi sekä 
parantamiseksi. Tukiasemien määrän lisääminen on verkkoliikenteen 
kasvun myötä edellytys langattoman verkon sujuvalle käytölle ja verkon 
käyttövarmuudelle.

Helsingin kaupunki on liittynyt KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuk-
seen KLKH107 tuotealue 2 verkon laitteet sopimuskaudeksi 18.4.2017 
– 17.4.2021 (hankintajohtajan päätös 23 §, 19.4.2017, HEL 2017-
004549). Hankittavat tietoliikennelaitteet minikilpailutetaan KL-kunta-
hankinnat Oy:n puitesopimuksen mukaisesti. 

Tilaus tehdään useammassa eri osassa vuoden 2019 loppuun men-
nessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 310 20350

martti.kukkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Tietoliikennelaitteiden hankinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 133
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilastoinnin ja raportoinnin jär-
jestelmän hankinta

HEL 2019-004517 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen tilastoinnin ja raportoinnin järjestelmän ja esitystekstistä 
ilmenevin perustein hyväksyä CGI Suomi Oy:n (Y-tunnus 0357502-9) 
tarjouksen ja alustavan aikataulun. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja 
oikeuttaa toimialajohtajan päättämään hankinnasta Helsingin kaupun-
gin puolesta suorahankintaa käyttäen. 

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 169 500 euroa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Setälä, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 23372

jarkko.setala(a)hel.fi
Elina Paula Niemelä, suunnittelija, puhelin: 310 42297

elina.paula.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- 

ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 13 (62)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
16.04.2019

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu varhaiskasvatuslautakunnan päätökseen 
25.11.2014 (Dnro HEL 2014-012045) tilata Affecto Finland Oy:ltä HE-
TA-tilastointijärjestelmä. Hankinta sisälsi asiakastietojärjestelmän tieto-
jen siirtymäprojektin, tietovaraston mallinnuksen, rakentamisen ja uudet 
raporttipohjat. Hankinnalla oli tarkoitus irtautua nykyisestä tietovarasto- 
ja tilastointijärjestelmästä ja liittyä käyttämään kaupunkiyhteistä HETA-
järjestelmää. 

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 16.5.2017 (Dnro HEL 2015-001291) 
lisämäärärahasta projektin loppuun saattamiseksi 31.12.2017 mennes-
sä. Hankinnan toimitusaikatauluun ja laatuun liittyvistä ongelmista joh-
tuen projekti keskeytettiin 21.9.2017. Toimiala reklamoi hankinnasta 
toimittajalle kirjallisesti. 

Affecto ja CGI yhdistyivät syksyllä 2017. Projektin toimittajaosapuoli 
yhdistymisen jälkeen oli CGI Suomi Oy.

CGI on esittänyt uutta ratkaisumallia sekä muutosta projektin tekniseen 
ympäristöön ja toteutustapaan. Toimialan projektiryhmän arvion mu-
kaan on näyttöä että toimittaja pystyy toimittamaan laadullisesti hyväk-
symiskelpoista projektituotetta. Osapuolten välillä käytyjen neuvottelu-
jen tuloksena projekti on tarkoitus saada päätökseen tällä hankinnalla.

Nykyinen tietovarasto- ja tilastointijärjestelmä on osa kaupungin sosiaa-
li- ja terveystoimialan SOSDW-ratkaisua, jonka toimittaja on CGI Suomi 
Oy. Toimittajalla on käytettävissään sekä nykyisen ratkaisun että Affec-
ton rakentaman HETA-ratkaisun tietoaineiston käsittelysäännöt. CGI:llä 
on näin ollen edellistä toimittajaa oletettavasti paremmat edellytykset 
toimittaa toimialalle hyväksymiskelpoinen lopputuote.

Hankinta tehdään suorahankintana ilman kilpailutusta. Suorahankinnan 
peruste on hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan tekninen syy. CGI 
Suomi Oy on tehnyt tätä palvelua koskevaa työtä vuodesta 2014 eikä 
toimittajan vaihtaminen tässä vaiheessa ole taloudellisesti tarkoituk-
senmukaista.  

Projektin jatkaminen edellyttää uutta sopimusta. Tarjous liitteenä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Jarkko Setälä, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 23372

jarkko.setala(a)hel.fi
Elina Paula Niemelä, suunnittelija, puhelin: 310 42297

elina.paula.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- 

ja koulutuslautakunta
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§ 134
Hallintojohtajan tarveharkinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
asukaskäytön ja majoituksen tilahintoihin

HEL 2018-012862 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että siltä osin, kuin lautakunnan 
18.12.2018 (§278) hyväksymässä asukaskäytön tilahinnastossa ei ole 
määritelty jonkin vuokrattavan tilan hintaa, on hallintojohtajalla oikeus 
hinnan määrittämiseen. Hallintojohtajalla on lisäksi oikeus tarveharkin-
taisesti päättää maksuttomuudesta, muuttaa ja soveltaa tila- ja majoi-
tushintoja sekä allekirjoittaa vuokrasopimukset.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa hallinnassaan olevien kiin-
teistöjen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja ja 
muita erikoistiloja asukaskäyttöön. Lisäksi tiloja annetaan majoituskäyt-
töön lapsille, nuorille ja majoitusta tarvitseviin suuriin tapahtumiin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10§:n 1 kohdan mukaan toimiala-
lautakunnan tehtävänä on omalla toimialallaan päättää ja hyväksyä pe-
rusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hinnoista, maksuis-
ta, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistet-
tavaan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Lautakunta on 18.12.2018 päättänyt koulujen asukaskäytön tuntihinnat 
ja majoituksista perittävät maksut 1.1.2019 päivätyssä hinnastossa. Li-
säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta on todennut kaupunginhallituk-
sen 20.8.2018 päätöksen mukaisesti, että asukaskäyttö on tietyille 
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käyttäjäryhmille omavalvontaperiaatteella maksutonta siihen soveltu-
vissa kiinteistöissä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.12.2018 § 273

HEL 2018-012862 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä koulujen asukaskäy-
tön tuntihinnat ja majoituksista perittävät maksut 1.1.2019 alkaen liit-
teenä olevan hinnaston mukaisesti. Päätös korvaa aikaisemman hin-
naston ja yksittäisille käyttäjäryhmille aikaisemmin myönnetyt erilliset 
hinnat ja sopimukset.

Jo tehdyt ja vuoden 2018 loppuun mennessä tehtävät tilavaraukset 
laskutetaan vanhan hinnaston mukaan. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa kaupunginhallituksen 
20.8.2018 päätöksen mukaisesti, että asukaskäyttö on tietyille käyttäjä-
ryhmille omavalvontaperiaatteella maksutonta siihen soveltuvissa kiin-
teistöissä. Maksutonta asukaskäyttö on, mikäli kyseessä on kaupungin 
oma toiminta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikun-
tien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen 
järjestö- ja kansalaistoiminta, aktivismi tapauskohtaisesti kaupungin ar-
vojen mukaisesti, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä 
taiteen perusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus. 

Maksullista käyttöä on toiminta, johon liittyy yritystoimintaa tai kilpailun 
vääristymisen mahdollisuus. Maksullisuuden piiriin lukeutuu myös toi-
minta, joka on suunnattu pääasiassa muille kuin helsinkiläisille. Uskon-
nollinen toiminta katsotaan maksulliseksi, mikäli samassa tilaisuudessa 
ei ole avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna useampia uskonnolli-
sia vakaumuksia tai jos toiminnan päätarkoitus on uskonnon opettami-
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nen. Samoin pääasiassa uskonnon harjoittamiseen liittyvä toiminta 
kuuluu maksullisen käytön piiriin. Yksittäisen puolueen tai ehdokkaan 
järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu voimassa olevan 
hinnaston mukaisesti. Kaupungin tiloja luovutetaan vaalitilaisuuksiin 
tasapuolisuutta noudattaen siten, että yhdelle poliittiselle toimijalle sa-
masta toimipisteestä voidaan vuokrata tilat yhden kerran omaa vaaliti-
laisuutta varten yhtä järjestettävää vaalia kohden. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asukaskäyttöä laa-
jennettaessa kehitetään kulunvalvontaa ja kaupunkiyhteistä sähköistä 
varausjärjestelmää asukasystävällisemmäksi. Toimialan tilojen maksul-
lisesta ja maksuttomasta asukaskäytöstä aiheutuvat kustannukset ja 
toimintaprosessit eivät saa rasittaa toimialan perustehtävää. Kulunval-
vonnan toteuttamiseen sekä siihen liittyviin teknisiin järjestelmiin on 
kasvatuksen ja koulutuksen- sekä kaupunkiympäristön toimialalle jat-
kossa osoitettava riittävät varat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 135
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen 
Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätök-
seen

HEL 2019-000695 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.

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, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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 sekä harkitsemaan Helsinki-lisän korottamista, koska li-
sän poistaminen ei ole perusteltua lapsen, lapsiperheköyhyyden eikä 
tasa-arvon näkökulmasta 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 ko-
tihoidon 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 kotihoidon tuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielel-
le. Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. 
Tämän lisäksi asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkko-
sivulla, facebookissa ja twitterissä.

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 li-
säksi asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, 
facebookissa 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.
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Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aika-
na lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustan-
nusvaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätök-
sen 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.

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, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
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§ 136
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mia Nygårdin valtuustoaloitteesta poikien syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi

HEL 2019-002042 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Nuoren syrjäytyminen erityisesti koulutuksesta ja työstä on Helsingin 
kaupunkistrategiassa 2017─2021 mainittu yhdeksi yhteiskuntamme 
vakavimmista ongelmista. Helsinkiläisten nuorten syrjäytymisen ehkäi-
sy edellyttää kaikkien toimialojen yhteistyötä. Strategiakaudella on 
käynnistetty tai ollaan parhaillaan käynnistämässä kaupunkitasoisia 
toimenpideohjelmia, joissa huomioidaan nuorten syrjäytymisen ehkäi-
seminen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Toimenpideoh-
jelmien keskeisenä lähtökohtana on tutkimus- ja viranomaistieto. Osa-
na toimenpideohjelmia myös kerätään ja tuotetaan tietoa toiminnan ke-
hittämiseksi sekä kehitetään toimialojen välisen yhteistyön malleja. 

Kaupunki kerää nuorista ja nuorilta tietoa, jota hyödynnetään tietope-
rusteisessa johtamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Tieto kootaan 
vuosittain nuorten hyvinvointikertomukseen. Helsinkiläisistä 16–29-vuo-
tiaista nuorista koulutuksen ja työn ulkopuolella oli vuoden 2016 lopus-
sa 8 726 eli 6,6 % ikäluokasta. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevilla 
nuorilla tarkoitetaan vain peruskoulun käyneitä nuoria, jotka eivät ole 
suorittaneet mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa, ja jotka eivät myös-
kään ole opiskelijoina tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Nuoria ei 
myöskään ole tilastoitu työllisiksi, eläkeläisiksi tai varusmiespalvelusta 
suorittaviksi. Pojista / miehistä koulutuksen ja työn ulkopuolella oli 7,4 
% ja tytöistä / naisista 5,9 % ja muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkie-
lenään puhuvia 21 %. 

Vuoden 2017 valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan 7 % Hel-
singin perusopetuksen 8.- ja 9. luokkalaisista ei ollut perusopetuksen 
jälkeisiä opintosuunnitelmia. Pojat ovat tyttöjä useammin ilman opinto-
suunnitelmia. Ilman opintosuunnitelmia olevien nuorten osuus on Hel-
singissä valtakunnallista tasoa (noin 10 %) pienempi. Helsingin kau-
punki takaa kaikille peruskoulun päättäville koulutuspaikan. Peruskou-
lun päättäneistä ilman koulutuspaikkaa on jäänyt noin 4 % perusope-
tuksen jälkeisissä koulutushauissa viimeisten kolmen vuoden ajan. 
Yleisin syy ilman koulutuspaikkaa jäämiselle oli se, ettei nuori ottanut 
vastaan tarjottua koulutuspaikkaa. 
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PISA2015-tutkimuksessa havaittu tyttöjen ja poikien osaamiserojen 
kasvu ja poikien oppimistulosten heikkeneminen on huolestuttava ilmiö. 
Myös sosioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin oli kasvanut. 
Suomalaisnuorten lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden 
osaaminen ovat oppimistulosten laskusta huolimatta kansainvälisesti 
mitattuna korkealla tasolla. Pääkaupunkiseudun oppimistulokset olivat 
yleisesti ottaen muuta maata parempia. 

Poikien tyttöjä heikompaan osaamiseen, koulumenestykseen ja alhai-
sempaan koulutustasoon johtavia syitä selvitettiin valtioneuvoston 
käynnistämässä tutkimushankkeessa vuosina 2017─2018. Lisäksi tut-
kimushankkeessa kartoitettiin sellaisia pedagogisia ratkaisuja ja inter-
ventioita, joilla on pystytty tasoittamaan tyttöjen ja poikien välisiä 
osaamiseroja. 

Motivaatiolla on tutkimuksen mukaan keskeisin vaikutus oppimistulok-
siin. Oppiminen motivoi yleisesti ottaen tyttöjä enemmän kuin poikia. 
Tytöt ovat poikia kiinnostuneempia etenkin lukemisesta ja tyttöjen pa-
rempi lukutaito selittää osaltaan oppimiseroja. Poikien lukemiseen kan-
nustamiseen on tutkimuksen mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota.  
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2018 valtakunnallisen 
Lukuliikkeen edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa. 

Tutkimuksen mukaan oppilaiden yksilöllinen kohtaaminen opetustilan-
teissa, opettajan emotionaalinen ja ohjauksellinen tuki sekä oppilaan 
tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiva pedagogiikka edistävät tut-
kimushankkeen mukaan oppimista sukupuolesta riippumatta. Tutki-
muksessa havaittiin myös, että ne koulut, joissa on hyvä yhteishenki ja 
yhteisöllinen, tasavertainen, kiusaamisesta vapaa toimintakulttuuri, 
tuottivat parempia oppimistuloksia myös pojille. Lasten ja nuorten osal-
lisuuteen koulu- ja oppilaitosyhteisössä on Helsingissä kiinnitetty huo-
miota vahvistamalla yhteistä toimintakulttuuria tukevia käytänteitä sekä 
ehkäisemällä kiusaamista. 

Tutkimuksen mukaan yhteiskunnalliset tekijät voivat selittää tyttöjen ja 
poikien välisiä osaamiseroja. Vanhempien sosioekonomisella taustalla 
on yhteys lapsen tai nuoren koulumenestystä koskeviin uskomuksiin ja 
käyttäytymiseen, jotka puolestaan vaikuttavat koulumenestykseen. 
Myös sukupuolistereotyyppinen ajattelu voi osaltaan olla yhteydessä 
eroihin poikien ja tyttöjen koulumenestyksessä. Sukupuolistereotyyppi-
sen ajattelun mukaan poikien ajatellaan olevan tyttöjä parempia mate-
matiikassa ja tyttöjen ajatellaan olevan poikia parempia äidinkielessä. 
Stereotyyppinen ajattelu voi vaikuttaa vanhempien ja opettajien toimin-
taan sekä lapsen tai nuoren käsityksiin omista kyvyistään ja siten op-
pimistuloksiin. 
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PISA2015-tutkimuksen jälkeen perusopetuksessa on otettu käyttöön 
uudet opetussuunnitelman perusteet. Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteissa huomioidaan aikaisempaa paremmin oppimaan op-
pimisen taidot, joita pidetään yhteiskunnassa ja työelämässä toimimi-
sen sekä hyvinvoinnin ylläpitämisen ja oman elämän hallinnan edelly-
tyksenä.

Helsingin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma ohjaa opetta-
jia käyttämään monipuolisia oppimisympäristöjä ja työtapoja. Työtapo-
jen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut ta-
voitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. 
Ammatillisessa koulutuksessa kaikille opiskelijoille rakennetaan yksilöl-
linen oppimispolku, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden 
oppimismotivaatiota. Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen 
suunnitelmassa kuvataan oppimisen tuen keskeiset lähtökohdat, joilla 
pyritään varmistamaan tutkinnon tai koulutuksen suorittaminen. Suun-
nitelma hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielises-
sä jaostossa 19.3.2019. 

Toimenpideohjelmat

Mukana-ohjelma, Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke 2017–2021, pyrkii saamaan ai-
kaan systeemisen muutoksen, jonka kautta lasten ja nuorten syrjäyty-
minen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriy-
tyminen vähenevät Helsingissä. Mukana-ohjelmassa ylisukupolvisen 
syrjäytymisen keskeisiksi juurisyiksi on tunnistettu yksinäisyys ja ulko-
puolisuus, turvaton lapsuus, peruskoulun varaan jääminen ja lapsuu-
den ajan köyhyys. 

Mukana-ohjelma sisältää 32 toimenpidettä, jotka jakaantuvat neljään 
toimenpidekokonaisuuteen. Mukana-ohjelmassa kehitetään kaikille so-
pivaa varhaiskasvatusta ja perusopetusta, jonka tavoitteena on vahvis-
taa kaikkien oppilaiden lähikouluperiaatteen toteutumista. Toimenpiteitä 
kohdistetaan myös koulupoissaoloihin puuttumiseen ja koulukeskeytys-
ten ennaltaehkäisyyn, kiusaamisen ehkäisyyn, lukemisen lisäämiseen, 
mielekkään toisen asteen koulutuspaikan varmistamiseen sekä toisen 
asteen oppimisen tuen kehittämiseen. Toimenpiteitä suunnataan sekä 
suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemi-
seen että syrjäytymistä ennaltaehkäisevien peruspalvelujen vahvista-
miseen.

Jo tunnistettujen toimenpiteiden lisäksi Mukana-ohjelmassa kartoite-
taan jatkuvasti hyviä kotimaisia ja kansainvälisiä toimintamalleja, tutki-
mustietoa ja uusia kumppanuuksia, joiden pohjalta kehitetään uusia 
toimenpiteitä.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 24 (62)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
16.04.2019

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

Mukana-ohjelman toteuttamiseen osallistuvat kaikki kaupungin toimia-
lat. Ohjelman toteuttamisessa kaupungin kumppaneina toimivat syrjäy-
tymistä ehkäisevät verkostot, järjestöt sekä muut kaupungin ulkopuoli-
set toimijat. Mukana-ohjelman projektisuunnitelma on hyväksytty kau-
punginhallituksessa 11.2.2019.

Kaikkien toimialojen yhteistyönä tehtävä Hyvinvointisuunnitelma 
2019─2021 ohjaa kaikkien helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä. Osa hyvinvointisuunnitelman toimenpiteistä kohdistetaan 
eriarvoisuuden vähentämiseen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyyn, esimerkiksi oppijoiden sosiaalisen kiinnittymisen edistämi-
seen. Hyvinvointisuunnitelma valmistuu kevään 2019 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mukana myös kaupungin Liik-
kumisohjelmassa, jonka toimenpiteissä huomioidaan lasten ja nuorten 
liikkumisen lisääminen ja siten hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen. 
Liikkumisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.12.2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on laadittu maahanmuuttajien 
kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018–2021 osana 
Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa 2017–2021. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta on hyväksynyt suunnitelman 29.5.2018. Kehittämis-
suunnitelman tavoitteena on lisätä helsinkiläisten yhdenvertaisia ja 
saavutettavia mahdollisuuksia kasvatukseen, koulutukseen ja työhön, 
parantaa oppimistuloksia, rakentaa osallistavaa toimintakulttuuria sekä 
lisätä henkilöstön osaamista. Kehittämissuunnitelma sisältää 28 toi-
menpidettä, jotka on yhdistetty 18 projektikokonaisuudeksi. 

Tasa-arvon edistäminen

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on osa Helsingin kaupun-
kistrategiaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu kaupungin 
sukupuolivaikutusten arvioinnin tutkimushankkeeseen varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen erityisen tuen osalta. Sukupuolivaikutusten 
arviointi perustuu tilasto- ja tutkimustietoon. Tutkimushanke toteutetaan 
vuosina 2018–2019. Sukupuolivaikutusten arvioinnista saatua tietoa 
hyödynnetään toimialan palvelujen kehittämisessä. 

Jokainen toimialan koulu ja oppilaitos on laatinut tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman, joka ohjaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistämistä. Suunnitelmia päivitetään säännöllisesti. Myös Helsingin 
suomenkielisen työväenopiston opinto-oppaassa huomioidaan tasa-ar-
vo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat. 

Kaupunki on kohdistanut myönteisen erityiskohtelun määrärahoja (ns. 
PD-määräraha) kouluille ja oppilaitoksille sosioekonomisten syiden se-
kä vieraskielisten oppilaiden tai opiskelijoiden määrän perusteella. Kou-
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lut ja oppilaitokset ovat käyttäneet myönteisen erityiskohtelun määrära-
hoja enimmäkseen opettajien, koulunkäyntiavustajien ja muun henki-
löstön palkkaamiseen. Vuonna 2017 todettiin myönteisen erityiskohte-
lun lisänneen etenkin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja suo-
menkielisten poikien hakeutumista perusopetuksesta toisen asteen 
koulutukseen. 

Helsingin kaupunki on saanut vuosille 2019─2020 valtion erityisavus-
tusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Kehittämistyötä teh-
dään yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja sen tavoitteena on mallin-
taa toimintatapoja erityisesti niiden oppilaiden tukemiseksi, joiden kou-
lupolku on vaarassa katketa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena käyn-
nistää uutta selvitystyötä toimenpiteistä poikien syrjäytymisen ehkäi-
semiseksi ja heidän oppimistulostensa parantamiseksi.  Syrjäytymisen 
ehkäisy ja oppimisen edistäminen huomioidaan laajasti kaupungin 
käynnistämissä ja suunnitteilla olevissa toimenpideohjelmissa. Toi-
menpideohjelmien keskeisenä lähtökohtana on tutkimus- ja viranomais-
tieto ja niissä kerätään ja kootaan tietoa toiminnan kehittämiseksi. Tie-
toa toiminnan kehittämiseksi kootaan kaupungin sukupuolivaikutusten 
arvioinnin tutkimushankkeessa. Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviä 
toimenpiteitä kehitetään myös hankkeissa ja osana toimialan palvelujen 
sisäistä kehitystyötä. Lautakunta korostaa, että nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemisessä tarvitaan kaupungin kaikkien toimialojen jatkuvaa yh-
teistyötä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 040 669 2854

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.5.2019 mennessä valtuutettu Mia Nygårdin ja allekirjoittanei-
den valtuustoaloitteeseen koskien selvitystyötä toimenpiteistä poikien 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja heidän oppimistulostensa parantami-
seksi. Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin tulisi käynnistää 
selvitystyö siitä, mihin kaikkiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä poikien oppi-
mistulosten parantamiseksi ja heidän kasvavan yhteiskunnasta syrjäy-
tymisensä ehkäisemiseksi. Selvitystyön lähtökohdaksi esitetään seit-
semän kysymystä. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, Pedagoginen asiantuntija, puhelin: 040 669 2854

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 137
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta, joka koskee las-
ten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun yhteistyötä

HEL 2018-012654 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon talousar-
vioaloitteesta HUS:n lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun ja kau-
pungin omien sote-palveluiden ja oppilashuollon yhteistyössä olevien 
ongelmien ratkaisemiseksi.

Lasten ja nuorten mielenterveyden peruspalveluja ei ole ollut Helsin-
gissä riittävästi. Perheneuvolan palvelut kohdentuvat suurelta osin 
vanhemmuuden tukemiseen. Opiskeluhuollon palveluissa pääpaino on 
oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Lasten- ja nuorisop-
sykiatriaan tehdyistä lähetteistä palautuu takaisin suuri osa. Palautu-
neissa lähetteissä on muun muassa itsetuhoisia nuoria. Koulun ulko-
puolella tarjottavan avun riittämättömyys johtaa siihen, että opiskelu-
huollossa ei ole ollut riittävästi resursseja ennaltaehkäisevään työhön. 

Opiskeluhuollon yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen ja psykiatrisen eri-
koissairaanhoidon kanssa on kuitenkin runsasta. Varsinkin Lapsi- ja 
perhepoliittisen muutosohjelman (Lape) myötä yhteistyötä on voitu lin-
jata aiempaa huomattavasti tarkemmin. Myös yhteistyön esteitä on voi-
tu poistaa. Yhteisiä asiakasprosesseja on kuvattu, ja esimerkiksi pois-
saoloihin puuttumiseen on haettu yhtenäisiä toimintamalleja. Yhteistyö 
on aiempaan verrattuna melko toimivaa.

Erikoissairaanhoidon kanssa tehtävä yhteistyö toimii erityisen hyvin 
HYKS varhain- palvelussa, jossa psykiatrian työntekijät tulevat matalal-
la kynnyksellä kouluille ratkaisemaan ongelmia yhdessä koulun työnte-
kijöiden kanssa. Tätä toimintaa voisi entisestään laajentaa.

Psykiatriassa on perinteisesti noudatettu jaottelua lasten- ja nuorisop-
sykiatriaan. Tämä jaottelu on jäykkä ja keinotekoinen. Lapsipsykiatrias-
sa aloitettuja hoitosuhteita tulisi voida jatkaa myös kolmentoista ikä-
vuoden jälkeen, ja vastaavasti nuorisopsykiatria voisi ottaa asiakkaak-
seen myös alle 13 vuoden ikäisiä nuoria, mikäli ongelmat ovat heidän 
palvelukonseptiinsa paremmin sopivia.

Sosiaali- ja terveystoimessa on arvioitu, että kaupunkiin tarvittaisiin pe-
rustason mielenterveyspalveluja tuottava yksikkö, joka voitaisiin perus-
taa esimerkiksi perhekeskuksen yhteyteen. Tämä suunnitelma on kan-
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natettava, sillä siten varmistettaisiin lasten ja nuorten oikea-aikainen 
hoitoon pääsy. HUS psykiatrian palveluihin on jonoa, ja sieltä laitetaan 
ajoittain oppilaita koululle ”jatkohoitoon”, vaikka koulujen työntekijöillä ei 
ole tällaisia valmiuksia. Myös nuorisoasemalle on jonoa, vaikka sen 
toimintaan oltiinkin muita osin tyytyväisiä.

Psykiatrian, sosiaali- ja terveystoimen sekä oppilashuollon yhteistyötä 
on varsinkin viime vuosina kehitetty, ja alan toimijoilla on kasvava yk-
simielisyys siitä, miten toimimalla palvelujen laatua voidaan parantaa 
entisestään. On parannettava ja säännöllistettävä yhteistyörakenteita 
keskeisten hoitotahojen kanssa, jotta katvealueet saadaan poistettua.

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 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 28.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 20.6.2019 
mennessä Tuomas Rantasen toivomusponnesta, joka koskee lasten ja 
nuorten psykiatrisen hoitoketjun yhteistyötä kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta on pyydetty lausuntoa Tuomas Rantasen toivomusponnesta, 
joka koskee lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoketjun yhteistyötä. 

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 28.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 138
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponnesta koskien asia-
kaslaskutusta, josta koituu kaupungille enemmän hallintokuluja 
kuin tuottoa

HEL 2018-006463 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laskutet-
tavat maksut muodostuvat pääosin lakisääteisistä varhaiskasvatuksen 
(noin 36 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja perusopetuslain mukaisen il-
tapäivätoiminnan (noin miljoonaa euroa vuonna 2019) asiakasmaksuis-
ta. Laskutettava vähimmäismaksu on varhaiskasvatuksen asiakasmak-
suissa 27 euroa ja iltapäivätoiminnassa mahdollisen maksuhuojennuk-
sen jälkeen 50 euroa. Lisäksi laskutettavaa syntyy lähinnä ammatilli-
sessa koulutuksessa, aikuislukioiden ja työväenopistojen kurssimak-
suista sekä tilojen ilta- ja vapaa-ajankäytöstä. Tilojen vuokraamista 
koskevat laskut voivat olla pienimmillään joitain kymmeniä euroja. Pie-
nempiä maksuja voi maksaa toimialan ja kaupungin palvelukassoihin.

Laskutusta hoitaa toimialla asiakasmaksut ja laskutus-yksikkö, jonka 
vuosimenot ovat noin 0,6 miljoonaa euroa. Yksikkö käsittelee noin 190 
000 laskua vuodessa eli yksikön menot ovat noin 3 euroa laskua koh-
den. Lisäksi laskutusta hoitaa kaupungin taloushallintopalvelut, joka ve-
loittaa edellä mainituista liittymälaskuista  2,30 euroa laskua kohden. 
Näin ollen suorat menot yksittäistä laskua kohden ovat laskennallisesti 
noin 5,3 euroa. 

Kaupunki ei ole määrittänyt yksittäisen laskun vähimmäismäärälle ala-
rajaa ja yksittäistapauksissa on mahdollista, että laskuttamisesta synty-
vät kustannukset ylittävät laskutettavan määrän. Edellä esitetyin perus-
tein voidaan kuitenkin todeta, ettei kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalla ole laajamittaisesti laskutusta, jossa laskutuskustannukset ylittäisi-
vät tuotot. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
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Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278
seija.ryymin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 18.4.2019 mennessä valtuutettu Honkasalon seuraavasta toi-
vomusponnesta: Kaupunginvaltuusto edellyttää kaupunkia selvittä-
mään, laskuttaako kaupunki sellaisia maksuja, joista koituu enemmän 
hallintokuluja kuin tuottoa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278

seija.ryymin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 139
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Immolan-
tie 9 rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toi-
mipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2019-003679 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.3.2019 päivätystä päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin, leikki-
puisto Tervapääskyn ja Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 
toimipisteen korvaavaa uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitel-
masta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteita. 
Tilojen suunnittelussa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä 
käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen 
huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskente-
lyasentoja 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 ajan. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja 
turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. 
Suunnitteluohjauksessa ja toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa laskemaan kustannustasoa. Myös aikataulun pitävyydestä on huo-
lehdittava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on antanut 2.4.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liit-
teenä. Työsuojelun lausunto huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Paviljonkihankkeen suunnittelussa on huomioitu tilojen käyttäjien nä-
kemykset kaikkien neljän palvelun osalta. Myös jatkossa käyttäjiä osal-
listetaan muun muassa irtokalustesuunnittelussa. Kuntalaisille järjestet-
tiin maaliskuussa 2019 Immolantien paviljonkihanketta koskeva tilai-
suus Pukinmäenkaaren peruskoululla. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma, lpk Immolan dh Staffanin lp Tervapääskyn ja Pu-
kinmäenkaaren pk Immolantie 9 korvaavat uudistilat

2 Immolantien paviljonki, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 20.3.2019
päivätystä, osoitteessa Immolantie 9 sijaitsevasta paviljonkirakennuk-
sen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee paviljonkina to-
teutettavaa päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin, leikkipuisto Ter-
vapääskyn ja Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantien toimipisteen 
korvaavaa uudisrakennusta. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Uudisrakennus tarjoaa turvalliset ja terveelliset korvaavat tilat toiminnalle

Uudisrakennuksen myötä päiväkoti Immolan, leikkipuisto Tervapääskyn 
ja Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimipisteen vanhoista 
kaupunkiympäristön toimialan mukaan teknisesti huonokuntoisista ra-
kennuksista voidaan luopua. Lisäksi uudisrakennus mahdollistaa dag-
hemmet Staffanille korvaavat tilat Staffansby lågstadieskolanin laajen-
tuessa daghemmet  Staffanin nykyisiin tiloihin.

Kahden päiväkodin, koulun toimipisteen ja leikkipuiston sijoittuessa 
samaan rakennukseen mahdollistetaan toiminnalle pedagogisesti mo-
nipuolinen oppimisympäristö sekä luodaan edellytykset kasvatuksen ja 
koulutuksen yhteistyölle ja jatkumolle. 

Uudisrakennus mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden lisäämisen

Uudisrakennukseen toteutetaan tilat noin 120 lapselle, jotka osallistuvat 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, sekä 50 lapselle, jotka opiske-
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levat ala-asteen 1.–2.-luokalla. Lisäksi ensimmäiseen kerrokseen tulee 
tilat leikkipuistotoiminnalle.

Päiväkoti Immolan nykyinen tilapaikkamäärä on 46. Daghemmet Staf-
fanissa tilapaikkoja on nykyisin 60. Daghemmet Staffanin 1–5-vuotiai-
den lasten varhaiskasvatustilat siirtyvät syksyllä 2019 Immolantien pa-
viljonkiin, mutta esiopetukseen osallistuvien lasten tilat jäävät Staffans-
by lågstadieskolanin yhteyteen. Päiväkoti Immola tarjoaa paviljongin ti-
loissa varhaiskasvatuksen lisäksi myös esiopetusta. 

Tilapaikat mahdollistavat varhaiskasvatuspalvelun saantia omalla lähia-
lueella. Paviljongissa sekä päiväkoti Immola että daghemmet Staffan 
voivat lisätä tilapaikkoja. Paviljongin kokonaistilapaikkamäärä tarkentuu 
rakennuksen valmistuttua. Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantien 
toimipisteen 1.–2.-luokan oppilaiden määrä pysyy nykyisen suuruisena.

Tilat tukevat toimintaa

Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä leikkipuiston tilat sa-
massa rakennuksessa luovat toiminnalle hyvät lähtökohdat ja vahvista-
vat lasten opinpolkua. Tilajärjestelyillä edistetään tilojen joustavaa ja 
monipuolista käyttöä sekä luodaan hyvät puitteet tilojen asukaskäytölle. 

Uudet tilat mahdollistavat tilojen yhteiskäytön sekä rakentavat palvelui-
den välistä yhteistyötä. Tilojen muunneltavuus ja tilojen joustava käyttö 
tukevat toimintaa erilaisten oppimisympäristöjen rakentamisessa. Li-
säksi leikkipuistossa järjestetään toimintaa alueen pikkulapsiperheille 
sekä koululaisille iltapäivätoimintaa.

Kulunvalvonnan suunnittelussa varaudutaan siihen, että osa tiloista on 
päiväkotien, koulun ja leikkipuiston toiminta-aikojen ulkopuolisessa 
asukaskäytössä. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat sali ja ruokai-
lutila oheistiloineen muodostavat kokonaisuuden, joka on rajattavissa 
muista tiloista erilleen ja joka palvelee hyvin myös varsinaisen toimin-
nan ulkopuolista käyttöä. 

Piha toteutetaan vaiheittain

Piha on lapsille turvallinen ja virikkeellinen paikka, jossa on omat alu-
eensa ja leikkivälineet eri-ikäisille lapsille. Päiväkotien käyttämän yhtei-
sen pihan valvottavuuteen sekä aidan ja porttien turvallisuuteen kiinni-
tetään erityistä huomiota.

Päiväkoti Immolan ja daghemmet Staffanin yhteisen pihan leikkialue on 
kooltaan noin 2030 m², josta osa on luonnontilassa olevaa pihaa. Leik-
kipuiston ja koulun käyttämän pihan koko on 770 m² ennen koulupavil-
jongin purkamista, ja purkamisen jälkeen 1280 m². 
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Pihan vaiheistuksella turvataan rakennuksen lähimpien leikkialueiden 
käytettävyys heti toiminnan käynnistyessä. Seuraavien vaiheiden myö-
tä, kun nykyiset rakennukset on purettu tontilta, piha valmistuu lopulli-
seen laajuuteensa. 

Aikaisemmat päätökset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt päiväkoti Immolan, 
daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen 
tarveselvityksen 20.11.2018 § 248. Korvaavan uudisrakennuksen tiloi-
hin sisältyvät myös Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimi-
pisteen tilat suomenkielinen jaoston 29.1.2019 § 2 tekemän päätöksen 
mukaisesti.

Vaikutusten arviointi

Uudisrakennus mahdollistaa terveelliset ja turvalliset tilat päiväkoti Im-
molan, daghemmet Staffanin, leikkipuisto Tervapääskyn ja Pukinmäen-
kaaren peruskoulun Immolantien toimipaikan toiminnalle. 

Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja varhaiskasvatus- ja opetussuunni-
telman tavoitteita tukeva oppimisympäristö. Teknisillä ratkaisuilla edis-
tetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja osaamista 
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti.

Väistötiloja ei tarvita

Päiväkoti Immola, daghemmet Staffan ja leikkipuisto Tervapääsky jat-
kavat toimintaansa nykyisissä tiloissa uudisrakennuksen valmistumi-
seen asti, joten väistötiloja ei tarvita. Pukinmäenkaaren peruskoulun 
Immolantien toimipisteen toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa kevätluku-
kauden loppuun.

Hankkeen kustannukset

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman talousarviokohdasta 8020102. Paviljonkirakennus tulee Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan omistukseen.

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustan-
nustasossa 1/2019 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 4,1 miljoonaa 
euroa (2591 euroa/brm²). Hankkeen laajuus on 1153 hym² tai 1582,5 
brm² ja vuokra-ala on 1404 htm².

Uudisrakennuksen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin
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Hankkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 315 000 euroa/vuosi, josta 
nousua neljän toimipaikan nykyisiin vuokrakuluihin nähden on noin 59 
000 euroa/vuosi. Päiväkoti Immolan vuokrakustannukset ovat nykyisin 
noin 100 000 euroa, daghemmet Staffanin 67 000 euroa, leikkipuisto 
Tervapääskyn 30 000 euroa ja Pukinmäenkaaren peruskoulun Immo-
lantien toimipaikan 58 000 euroa vuodessa. Uudishankkeen vuokra on 
arvion mukaan 18,67 euroa/htm²/kk, mikä koostuu pääomavuokrasta 
13,54 euroa/htm² ja 5,13 euroa/htm² ylläpitovuokrasta.

Toimintakustannukset ilman vuokrakuluja ovat arviolta 1,7 milj. euroa,
joista 1,3 milj. euroa on henkilöstökuluja. Toiminnan vuotuiset käyttö-
kustannukset nousevat noin 250 000 euroa. Uudisrakennuksen sii-
vouskustannusarvio ei arvion mukaan tuo muutosta nykyisten
neljän toimipaikan siivouskustannuksiin. Vuosittaisiin toimintakustan-
nuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilöstömenot, tarvikkeet sekä kulje-
tus- ym. palvelut. 

Paviljonkitilojen käyttöönottokustannukset

Uudisrakennuksen kertaluontoiset laite- ja irtokalustehankinnat ovat n.
160 000 euroa, alv 0 %. joista kalustehankinnat ovat n. 140 000 euroa. 
Muuttokustannusarvio on noin 22 000 euroa.

Tilojen käyttöönotto elokuussa 2019

Uudisrakennuksen rakentaminen ajoittuu ajalle 2/2019-7/2019 ja tilojen 
käyttöönotto on 8/2019. Pihan rakentaminen vaiheistetaan siten, että 
pihan ensimmäinen vaihe valmistuu samanaikaisesti rakennuksen 
kanssa. Nykyinen koulupaviljonki poistetaan elokuun loppuun mennes-
sä, jonka jälkeen piha-aluetta voidaan laajentaa tälle pihan osalle. Päi-
väkoti Immolan nykyisen rakennuksen purkuaikataulu ja pihasuunni-
telma tarkentuu jatkosuunnittelun aikana. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma, lpk Immolan dh Staffanin lp Tervapääskyn ja Pu-
kinmäenkaaren pk Immolantie 9 korvaavat uudistilat

2 Immolantien paviljonki, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 140
Ryhmäperhepäiväkoti Robbanin sulkeminen ja päiväkoti Albertin 
paikkojen lisääminen alkaen 1.8.2019

HEL 2019-003318 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ryhmäperhepäiväkoti Robbanin 
toiminnan lakkauttamisesta 1.8.2019 alkaen ja samalla päiväkoti Alber-
tin tilapaikkoja lisäämisestä siten, että tilapaikkojen määrä on 1.8.2019 
alkaen 39. 

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Jenni Tirronen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ryhmäperhepäiväkoti Robbanissa on tällä hetkellä 12 tilapaikkaa ja 
päiväkoti Albertissa 25 tilapaikkaa. Molemmat toimivat osoitteessa La-
pinlahdenkatu 16, rakennuksissa 7 ja 8. 

Suurin osa perheistä, joiden lapsella on varhaiskasvatuspaikka ryhmä-
perhepäiväkoti Robbanissa toivovat lapselleen siirtoa toisiin päiväko-
teihin. Sisäiset siirrot tehdään elokuussa 2019. Niille lapsille, jotka jat-
kavat Lapinlahdenkatu 16 taataan siirto päiväkoti Albertiin. Toiminta to-
teutetaan jatkossa sekä rakennuksessa 7 että 8. Piha-alue on ollut tä-
hänkin saakka yhteinen. 

Ryhmäperhepäiväkoti Robbanissa työskentelee tällä hetkellä yksi vaki-
tuinen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Vakituinen henkilöstö siirtyy 
päiväkoti Albertiin. Lastenhoitajan lisäksi päiväkoti Albertiin palkataan 
varhaiskasvatuksen opettaja. Päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opet-
taja vastaa toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja 
arvioinnista yhdessä muun henkilöstön, lasten ja perheiden kanssa. 
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Lapsiryhmät voidaan muodostaa eri tavoin, ottaen huomioon esimer-
kiksi lasten ikä, sisarussuhteet tai tuen tarve. Perhepäivähoitoa voidaan 
järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoi-
tona.

Esittelijä ehdottaa, että ryhmäperhepäiväkoti Robbanin toiminta lakkau-
tetaan 1.8.2019 alkaen osoitteessa Lapinlahdenkatu 16, rakennus 7. 
Samalla päiväkoti Albertin tilapaikkoja lisätään siten, että tilapaikkojen 
määrä on 1.8.2019 alkaen 39. 

Päiväkoti Albertin toiminta jatkuu 1.8.2019 alkaen sekä rakennuksessa 
7 että 8.  

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta päättää ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkieli-
sen päiväkodin perustamisesta tai lakkauttamisesta. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto hyväksyi esityksen omalta osal-
taan 19.3.2019.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Jenni Tirronen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 19.03.2019 § 9

HEL 2019-003318 T 05 01 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden för fostran och utbildning att gruppfamiljedag-
hemmet Robban dras in och att lokalplatserna på Daghemmet Albert 
utökas från och med 1.8.2019.

Föredragande
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direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, Chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
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§ 140
Indragning av gruppfamiljedaghemmet Robbans verksamhet och en 
utökning av daghemmet Alberts lokalplatser från och med 1.8.2019

HEL 2019-003318 T 05 01 00

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning beslutade om att dra in gruppfamil-
jedaghemmet Robbans verksamhet 1.8.2019 och samtidigt öka dag-
hemmet Alberts platser till 39 från och med 1.8.2019.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Gruppfamiljedaghemmet Robban har för tillfället 12 lokalplatser och 
daghemmet Albert har 25 lokalplatser. Båda verksamheterna verkar på 
Lappviksgatan 16 i byggnaderna 7 och 8.

Det finns många familjer i gruppfamiljedaghemmet Robban som önskar 
få plats för sitt barn i andra daghem. Inre förflyttningar sker i augusti 
2019. De barn som fortsätter på Lapviksgatan 16, placeras i Daghem-
met Albert, antingen i byggnad 7 eller i byggnad 8, beroende på grupp-
bildningen. Gården är redan från tidigare i gemensamt bruk. 

I gruppfamiljedaghemmet Robban arbetar för tillfället en är behörig 
barnskötare inom småbarnspedagogik. Den ordinarie personalen flyttar 
till daghemmet Albert. Utöver barnskötaren anställs lärare inom små-
barnspedagogik. Läraren inom småbarnspedagogiken bär ansvar för 
planering, utveckling och utvärdering av verksamheten tillsammans 
med den övriga personalen, barnen och familjerna  

Barngrupperna kan bildas på olika sätt, till exempel utgående från bar-
nens ålder, syskonrelationer eller behov av stöd. Familjedagvården kan 
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ordnas i ett familjedaghem som kan vara ett privat hem eller som 
gruppfamiljedagvård.

Föredraganden föreslår att gruppfamiljedaghemmet Robbans verk-
samhet dras in från och med 1.8.2019 på Lappviksgatan 16 i byggnad 
7 och att dess nuvarande lokalplatser flyttas till Daghemmet Albert, så 
att det sammanlagda antalet lokalplatser blir 39 från och med 1.8.2019. 

Daghemmet Alberts verksamhet fortsätter från och med 1.8.2019 i 
byggnaderna 7 och 8.

Enligt förvaltningsstadgan 15 kapitel 1 § 3 punkt är det nämnden för 
fostran och utbildning som besluter på förslag av svenska sektionen in-
rättande och indragning av svenska daghem. Svenska sektionen god-
kände framställan att dra in gruppfamiljedaghemmet Robban och öka 
daghemmet Alberts platser på sitt möte den 19.3.2019.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

För kännedom

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Beslutshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 19.03.2019 § 9

HEL 2019-003318 T 05 01 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden för fostran och utbildning att gruppfamiljedag-
hemmet Robban dras in och att lokalplatserna på Daghemmet Albert 
utökas från och med 1.8.2019.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
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Upplysningar
Jenni Tirronen, Chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
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§ 141
Lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustukset vuodelle 
2019

HEL 2019-003751 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myönsi avustuksia vuoden 2019 avus-
tuskuulutuksen mukaisesti alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus-
palveluja täydentävään lastenhoitopalveluun ja varhaiskasvatuspalvelu-
jen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaan 
liitteen 1 mukaisesti, yhteensä 79 700 euroa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Suomen Somaliland kehitys ja 
integraatio ry:n hakemuksen esitystekstistä lähemmin ilmenevillä pe-
rusteilla.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että avustukset makse-
taan järjestöille sen jälkeen kun ne ovat toimittaneet kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle seuraavat hyväksyttävät ja asianmukaisesti al-
lekirjoitetut asiakirjat:

- vahvistettu tuloslaskelma ja tase 2018

- toimintakertomus 2018

- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuk-
sesta 2018

- vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2018 käsittely 
ja vastuuvapauden myöntäminen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustukset 2019 liite 1

2 Khn avustusohje 12.12.2011

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 30.10.2018 (§ 228) järjes-
töavustusten avustusperusteet alle kouluikäisten lasten varhaiskasva-
tuspalveluja täydentävään lastenhoitopalveluun ja varhaiskasvatuspal-
velujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoi-
mintaan. Lautakunta päätti myös, että avustuksilla ei tueta uskonnollis-
ta eikä poliittista toimintaa eikä myöskään palvelutuotantoa, joka on kil-
pailutettu tai jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää palvelusetelillä. 
Avustettava toiminta ei ole varhaiskasvatuslain mukaista toimintaa eli 
siltä osin kunnalla ei ole valvontavelvoitetta tuottajaa tai palvelua koh-
taan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tarkoitetut avustushakemukset 
ovat olleet haettavana 7.1. - 1.2.2019 välisenä aikana. Määräajan ku-
luessa saapui 8 avustushakemusta, joissa haetaan avustusta yhteensä 
105 500 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustuksiin on varattu 85 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi tulee 8 järjestöavus-
tushakemusta, joista avustusta esitetään myönnettäväksi 7 hakemuk-
selle yhteensä 79 700 euroa. Hylättäväksi esitetään yhtä hakemusta. 
Yhteenveto kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävistä avustuksis-
ta on liitteenä 1.

Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry:n avustettavaksi haettava 
toiminta ei ole kasvatus- ja koulutuslautakunnan 30.10.2018 (§ 228) 
järjestöavustusten avustusperusteiden mukaista varhaiskasvatuspalve-
luja täydentävää lastenhoitopalvelua eikä varhaiskasvatuspalvelujen 
rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa, jo-
ten hakemus on hylättävä.
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Avustusten valmistelussa on noudatettu kaupunginhallituksen 
12.12.2011 (1126 §) antamia yleisohjeita, joiden mukaan avustuksen 
myöntämisen perusedellytyksenä on, että järjestö tai yhteisö on yleis-
hyödyllinen, se on rekisteröity ja toiminnasta on näyttöä vähintään vuo-
den ajalta. Avustamisen tarkoituksena on tukea toimintaa, ei ylläpitää 
sitä. Avustuksin ei tueta palvelutuotantoa, jota ostetaan tai joka on kil-
pailutettu. Avustusohjeen mukaisesti avustuksen tarvetta ja sen mää-
rää harkittaessa on otettu huomioon mm. hakijan omat varat ja muu 
julkinen tuki. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus sekä kir-
janpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 
Kaupunginvaltuusto on talousarvion noudattamisohjeissa vuodelle 
2019 päättänyt kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustusten 
myöntämispäätöksissä avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisö-
jen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupungin-
hallituksen antamia ohjeita, jotka ovat liitteenä 2.

Avustukset myönnetään ehdolla, että ne voidaan periä takaisin, mikäli 
ilmenee seikkoja, ettei edellytyksiä avustuksen myöntämiselle ole ollut. 
Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan ja taloudenpidossaan 
noudattaa kaupunginhallituksen antamia avustusohjeita. Samalla kas-
vatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa hakijoita seuraamaan joulu-
kuussa 2019 julkaistavaa vuoden 2020 avustuksia koskevaa avustus-
kuulutusta ja toimimaan sen ohjeiden mukaisesti.

Sähköiset avustushakemukset ovat kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
jäsenten nähtävissä ennen kokousta talous- ja suunnittelupalvelujen ta-
louden tuen yksikössä osoitteessa: Töysänkatu 2, 3. krs., huone A 326.

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Järjestöavustuksilla tuetaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatus-
palveluja täydentävää lastenhoitopalvelua ja varhaiskasvatuspalvelujen 
rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa 
Helsingin kaupungissa. Järjestöillä on suora kontakti niiden toiminta-
alueilla asuviin perheisiin. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin per-
heiden tarpeisiin, mikä vaikuttaa myös perheiden hyvinvointiin. Lisäksi 
useissa toimintamuodoissa tuetaan lapsen ja vanhempien välistä vuo-
rovaikutusta, lasten sosiaalisten suhteiden kehittymistä, edistetään ko-
touttamista ja kannustetaan liikunnan pariin jo varhaiskasvatusiässä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404
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pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettävät varhaiskasvatuksen jär-
jestöavustukset 2019 liite 1

2 Khn avustusohje 12.12.2011

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
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§ 142
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 128, 129, 130, 136, 137, 138 ja 139 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 131, 134, 140 ja 141 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 132 ja 133 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.
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OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan 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
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen 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, 
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jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

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 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 135 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä 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
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Valituksen 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.
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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 oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 142 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata kirjaamosta.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

140 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildnings-
nämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:
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E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 62 (62)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

16.04.2019

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Vesa Korkkula Tiina Larsson

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.04.2019.


