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Läsnä

Jäsenet

Kari, Emma puheenjohtaja
Apter, Ted
Diarra, Fatim
Harms-Aalto, Martina saapui 16:04, poissa: 228 - 230 §
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Niskanen, Dani
Yanar, Ozan
Raittinen, Timo varajäsen
Valmu, Heikki varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

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

Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

Salo, Outi perusopetusjohtaja
Tiihonen, Eeva-Liisa vs. varhaiskasvatusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Vuontisjärvi, Tero talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:01, poistui 16:48, läsnä: 
231 §

Lassila, Tilda nuorisoneuvoston edustaja
poistui 16:55, poissa: 264 - 273 §

Puheenjohtaja

Emma Kari 228-273 §

Esittelijät
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Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
228-253 §

Eeva-Liisa Tiihonen vs. varhaiskasvatusjohtaja
254-268 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
269-271 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
272-273 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
228-273 §
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§ Asia

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

229 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

230 Asia/3 Ilmoitusasiat

231 Asia/4 Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuo-
siksi 2020‒2022

232 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Arabianrannan liikuntapuiston 
hiekkakentän muuttamisesta tekonurmikentäksi

233 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Nel-
li Ruotsalaisen talousarvioaloitteesta harrastesetelikokeilusta lasten 
harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

234 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pet-
ra Malinin talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen nostamiseksi

235 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pet-
ra Malinin talousarvioaloitteesta päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilami-
toituksen nostamisesta

236 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pet-
ra Malinin talousarvioaloitteesta valmistavan opetuksen laadusta ja 
ryhmäkoosta

237 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fa-
tim Diarran talouarvioaloitteesta positiivisen diskriminaation määrära-
han kasvattamisesta varhaiskasvatuksessa

238 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fa-
tim Diarran talousarvioaloitteesta peruskoulujen ja lukioiden koulun-
käyntiavustajien määrän lisäämiseen

239 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Fa-
tim Diarran talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta riittäviin 
opetusvälineisiin

240 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
ronika Honkasalon talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta 
elämänkatsomustiedon oppikirjoihin peruskouluissa
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241 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
sa Korkkulan talousarvioaloitteesta kaupungin lukioiden kurssitarjon-
nan parantamiseksi

242 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
sa Korkkulan talousarvioaloitteesta nuorisopalvelujen resurssien li-
säämisestä

243 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ma-
ria Ohisalon talousarvioaloitteesta lisäresursoinnista nuorten monia-
laisten palveluiden turvaamiseksi Ohjaamossa

244 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ma-
ri Holopaisen talousarvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön re-
surssien nostamisesta

245 Asia/18 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ma-
ri Holopaisen talousarvioaloitteesta erityistä tukea tarvitsevien 10‒16-
vuotiaiden nuorten tuesta

246 Asia/19 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ma-
ri Holopaisen talousarvioaloitteesta kasvatukseen ja koulutukseen tilo-
jen pedagogisesta asiantuntijaryhmästä

247 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mi-
ka Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän pa-
lauttamisesta 2‒3-vuotiaille vuoden 2020 alusta

248 Asia/21 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pet-
rus Pennasen talousarvioaloitteesta ilmastoystävällisen kouluruoan 
laadun parantamisesta

249 Asia/22 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Reetta Vanhasen valtuustoaloitteesta vanhemmuusvalmennuksen 
laajentamisesta

250 Asia/23 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mi-
rita Saxbergin toivomusponnesta kohdentaa riittävästi resursseja per-
hepäivähoidossa tapahtuvan alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskas-
vatuksen tukemiseen

251 Asia/24 Peruskoulujen teknisentyön puuntyöstökoneiden, -laitteiden ja tarvik-
keiden hankinta ajalle 1.7.2019‒ 30.6.2022

252 Asia/25 Oikaisuvaatimus Luma-välineiden ja tarvikkeiden hankinnasta Alppilan 
lukioon

253 Asia/26 Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen eräiden Helsingin kaupungin 
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koulujen, päiväkotien ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipisteiden 
siivous- ja ruokapalvelut

254 Asia/27 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

255 Asia/28 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

256 Asia/29 Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

257 Asia/30 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

258 Asia/31 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

259 Asia/32 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

260 Asia/33 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

261 Asia/34 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

262 Asia/35 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

263 Asia/36 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

264 Asia/37 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

265 Asia/38 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

266 Asia/39 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

267 Asia/40 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 30 k.)

268 Asia/41 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

269 Asia/42 Oikaisuvaatimus koskien palkan oikaisua

270 Asia/43 Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

271 Asia/44 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

272 Asia/45 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

273 Asia/46 Oikaisuvaatimus koulutuspäällikön viran täyttämisestä
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§ 228
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 
Ted Apterin ja Pia Kopran sekä varatarkastajiksi Fatim Diarran ja Heik-
ki Valmun.

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 Ted Apterin ja Pia Kopran sekä varatarkastajiksi Emma Karin ja Pet-
ra Malinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 229
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia 30.7. - 13.8.2019 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja 30.-31.7.2019

70 § Lahjoitus, askartelu- ja käsityökirjoja

71 § Lahjoitus, Palovaarin turvaopas –kuvakirja

72 § Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varako-
tien toiminta-ajat kesällä 2019

73 § Lahjoitus, retkeilytarvikkeita

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 6.-13.8.2019

22 § Hankinta, GSE-pilvipalveluiden koulutus opetushenkilöstölle, kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala

23 § Sophie Mannerheimin koulun esitystekniikan hankinta

24 § Taloussihteerin viran täyttäminen

25 § Koulunkäyntiavustajien työpajat, erilaisten oppijoiden tukeminen 
perusopetuksessa

26 § Hankinta, digiajan opettaja ja oppimisyhteisö

27 § Hankinta, Opettajana virtuaalisessa luokkahuoneessa -koulutus-
kokonaisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 8.8.2019

71 § TOI-erityisluokan perustaminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 230
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoi-
tusasiat:

 Kaupunginvaltuusto 05.06.2019 § 190 Helsingin kaupungin ympä-
ristöraportti 2018

 Kaupunginvaltuusto 19.6.2019 § 212 Hallintosäännön muuttaminen 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kansliapäällikön ja toimiala-
johtajien toimivallan osalta

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 231
Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus 
vuosiksi 2020‒2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020‒2022 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan ja C-osaan sisältyvine perustelui-
neen ja tavoitteineen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.6.2019 merkitä tiedoksi kau-
punginhallituksen antamat vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin 
ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2020‒2022 laatimi-
sohjeet. Lisäksi lautakunta päätti hyväksyä esittelijän selvityksen talou-
sarvioehdotuksen valmisteluaikataulusta ja -periaatteista.

Samalla lautakunta totesi, että koska kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan vuokrat kasvavat merkittävästi, tulee lautakunnan mielestä tämä 
huomioida vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamissa tarpeellisina 
kokonaismenolisäyksinä.

Talousarvioehdotuksen laatimisen perustana ovat olleet kaupunginhal-
lituksen antamat laatimisohjeet sekä ohjeiden mukaisesti kaupunginval-
tuuston hyväksymä kaupunkistrategia vuosille 2017–2021. Asiakas-
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määrien ennakoinnin pohjana on käytetty uutta kesäkuussa valmistu-
nutta väestöennustetta.

Käyttötalous

Laatimisohjeissa ei ole annettu edellisistä vuosista poiketen toimiala-
kohtaisia budjettiraameja. Ohjeissa on määritelty ainoastaan kaupungin 
käyttötalousmenojen enimmäiskasvu, joka on laskettu kaupunkistrate-
gian tuottavuustavoitteen mukaisesti. Menot saavat kasvaa enintään 
väestönkasvun ja hintatason nousun verran vähennettynä 0,5 % tuot-
tavuustavoitteella. 

Näin laskien sallittu enimmäiskasvu on ohjeiden mukaan nykyisillä tie-
doilla 3,47 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Ohjeissa on todet-
tu, että kaupunkistrategian mukaisesti toimintamenojen kasvua koh-
dennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suorimmin 
lisää kustannuksia. Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut kuuluvat näi-
hin palveluihin. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotus kasvaa 3,8 % 
verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Esitys ylittää kaupungin meno-
jen keskimääräisen kasvuvaran johtuen kaupunkistrategian edellyttä-
mästä palvelutason parantamisesta (1,7 miljoonaa euroa) sekä ulkoi-
sen rahoituksen hankkeista (2,1 miljoonaa euroa). Nämä lisäävät ko-
konaismenoja arviolta 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Tuloarvio kasvaa vuoteen 2019 verrattuna noin 1,7 miljoonaa euroa eli 
noin 3,0 %

   Muutos  
(1 000 euroa) TA 2019 TAE 2020 euroa %
Tulot 57 456 59 179 1 723 3,0 %
Menot 1 193425 1 238 614 45 189 3,8 %
Toimintakate 1 135 969 1 179 435 43 466 3,8 %

Investoinnit

Investointimäärärahat sisältävät määrärahat irtaimen omaisuuden han-
kintoihin eli varhaiskasvatuksen yksiköiden sekä koulujen ja oppilaitos-
ten varustamiseen ja tietotekniikkahankintoihin. Kiinteistöjen rakenta-
mis- ja perusparannusmäärärahat eivät ole toimialan budjetissa.

Esitys on laadittu toimialan talousarvioon 2019 ohjeellisesti sisältyneen 
vuoden 2020 taloussuunnitelman raameihin.

   Muutos  
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(1 000 euroa) TA 2019 TAE 2020 euroa %
ICT 19 075 17 075 - 2 000 - 10,5 %
Muut 8 000 10 060 + 2 060 + 25,8 %
Yhteensä 27 075 27 135 60 + 0,2 %

Määrärahoista runsaat 17 miljoonaa on varattu esityksessä ICT-hankin-
toihin ja 10 miljoonaa tilojen muuhun varustamiseen ja kalustamiseen. 
Kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaatio-ohjelman osuus ICT-hankin-
noista on noin 12 miljoonaa euroa. 

Tietohallinnon tietojärjestelmäkehityksessä näkyy suuntaus toimintojen 
ylläpidon ostamiseen palveluina investointien sijasta. Lisenssien ja yl-
läpitopalvelun hankinta tarkoittaa merkittävää lisämäärärahan tarvetta 
käyttötalouteen ja investointitarpeen vähenemistä asteittain. Tämä nä-
kyy talousarvioehdotuksessa ICT-määrärahatarpeen vähenemisenä.

Sunnittelukauden 2020-2022 strategiset painotukset ja vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginhallituksen antamien laatimisohjeiden mukaisesti talousar-
vioehdotuksen valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunkistrategia 
vuosille 2017–2021. Kuvaus siitä, miten toimialan talousarvioehdotus 
toteuttaa kaupunkistrategiaa on osana talousarvioehdotuksen peruste-
luja.

Laatimisohjeiden mukaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee pe-
rustua strategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudelli-
sia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet 
ovat toimialatasoisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan toimialan 
toiminnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa esitetyillä määrära-
hoilla  ja tavoitteiden mittaamisen tulee olla selkeää.

Toimialan talousarvioehdotuksessa on kaksi sitovaa toiminnallista ta-
voitetta:

 Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja op-
pia ja opiskella

 Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle on määritelty selkeästi mitattavissa olevat mit-
tarit.

Lisäksi ehdotukseen sisältyy kaksi muiden toimialojen kanssa yhteistä 
tavoitetta

 sosiaali- ja terveystoimialan kanssa lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäisy
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 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa alueiden elinvoimaisuuden 
ja kaupunkirakenteen toiminnallisuuden edistäminen

Palvelujen kysynnän ja toimintaympäristön muutokset

Kaupungin itse tuottamien palveluiden asiakasmäärä kasvaa hieman, 
noin 400 lapsella ja nuorella vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Talousarvioehdotuksen valmistelussa on käytetty uutta, kesäkuussa 
2019 saatua kaupungin väestöennustetta. Edelliseen ennusteeseen 
verrattuna oleellisia muutoksia on tapahtunut 1–6-vuotiaiden ennus-
teessa. Ennusteen mukaan väestönkasvu näissä ikäryhmissä kääntyy 
laskuun. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on huomioitu se, että var-
haiskasvatuksen asiakasmäärä jäi vuonna 2018 alle talousarvion ja tu-
lee jäämään talousarviosta ennusteiden mukaan myös vuonna 2019. 
Nämä tekijät huomioiden varhaiskasvatuspalvelujen kokonaiskysyntä 
on arvioitu vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa alhaisemmaksi kuin 
vuoden 2019 talousarviossa.  Ennakoitu kokonaiskysyntä on noin 1 
500 lasta vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Kaupungin päi-
väkotien lapsimäärä ennakoidaan vajaat 700 lasta pienemmäksi kuin 
vuoden 2019 talousarviossa. Myös esiopetuksen lapsimäärän ennakoi-
daan laskevan hieman vuoden 2019 talousarviossa ennakoidusta mää-
rästä. 

Perusopetuksessa asiakasmäärän ennakoidaan edelleen kasvavan va-
jaalla 1 000 oppilaalla eli noin 2,2 % verrattuna vuoden 2019 talousar-
vioon. Lukiokoulutuksen asiakasmäärän ennakoidaan kasvavan noin 
200 opiskelijalla eli noin 2,3 %. 

Ammatillisen koulutuksen asiakasmääränä on käytetty perusjärjestä-
misluvan opiskelijavuosia, kuten vuoden 2019 talousarviossakin. Vuo-
deksi 2019 Helsinki sai järjestämislupaansa  1 029 opiskelijavuoden 
harkinnanvaraisen lisäyksen ja rahoituksen. On todennäköistä, että 
opetus ja kulttuuriministeriö myöntää vastaavaan suuruisen harkinnan-
varaisen lisäyksen Stadin ammatti- ja aikuisopistolle myös vuonna 
2020.

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennakoidaan kasvavan 
voimakkaasti.

Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden osuus kokonaisasiakasmääräs-
tä säilynee lähes nykyisellä tasollaan, mutta kokonaismäärä kasvaa eri-
tyisesti perusopetuksen oppilasmäärän kasvun myötä. Maahanmuutta-
jataustaisten asiakkaiden määrä kasvaa suhteellisestikin.

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ovat:
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 Oppimisen ja opetuksen muutokset
 Alueellinen ja sosioekonominen eriytymiskehitys
 Maahanmuutto
 Työllisyyskehitys
 Lainsäädännön muutokset sekä
 Hallitusohjelma

Näiden muutosten vaikutuksia toimialaan on arvioitu talousarvioehdo-
tuksen perusteluissa.

Lisäkustannukset, joihin ehdotuksessa on varauduttu

Asiakasmäärien muutokset

Kaupungin itse tuottamien palveluiden kokonaisasiakasmäärä kasvaa 
noin 400 lapsella ja nuorella. Asiakasmäärän muutoksista johtuviin suo-
riin lisäkustannuksiin eli henkilöstömenoihin sekä palveluihin ja tarvik-
keiden hankintaan on varattu lisäresursseja kokonaisuudessaan 3,4 
miljoonaa euroa.

Tilavuokrien kasvu

Uusista tiloista ja tilojen perusparannuksista johtuviin lisävuokriin on va-
rauduttu kaupunkiympäristön toimialan antaman arvion mukaisesti noin 
16,5 miljoonalla eurolla. 

Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna 7,3 % eli 
suhteellisesti lähes kaksi kertaa enemmän kuin toimialan muut menot 
vähentäen muihin menoihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 
miljoonalla eurolla. Vuokrien osuus toimialan kokonaismenosta kasvaa 
19,1 prosentista 19,8 prosenttiin vuonna 2020.

Hintatason nousu

Hintatason nousuun on varauduttu esityksessä 2,25 % keskimääräisel-
lä kasvuarviolla. Taso on ohjeistettu kaupunginkansliasta. Hintatason 
noususta johtuen toimialan kokonaismenot kasvavat 27,7 miljoonalla 
eurolla.

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Talousarvioehdotuksessa on varattu määrärahoja kaupunkistrategian 
toteuttamiseen kaikkiaan 16 miljoonaa euroa. Tämä on noin 1,7 miljoo-
naa euroa enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Menoja lisää 
kieltenopetuksen tarjonnan asteittainen lisääminen.

Toisten asteen maksuttomuuden edistäminen
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Talousarvioehdotukseen on varattu 2 miljoonaa euroa toisen asteen 
maksuttomuuden edistämiseen. Summa on sama kuin vuoden 2019 ta-
lousarviossa.

Ulkoisen rahoituksen hankkeet

Talousarvioehdotukseen on varauduttu ulkoisen rahoituksen hankkei-
siin, joista on ollut päätös olemassa raamin antamishetkellä. Kokonais-
varaus on 2,1 miljoona euroa.

Muut lisäkustannuksia aiheuttavat tekijät

Toimialan henkilöstömäärä kasvaa maltillisesti johtuen asiakasmäärän 
vähäisestä muutoksesta. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hen-
kilöstömenoja kasvattavat kuitenkin palkkojen sopimuskorotukset. 

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu henkilöstömäärän kasvusta 
johtuviin lisäkustannuksiin (työterveyshuolto, palkanlaskenta). Lisäksi 
määrärahoihin on tehty 1 % varaus palkkasummasta kertapalkkioiden 
maksamiseen. Laatimisohjeiden mukaisesti tulospalkkioihin ei ole tehty 
varausta.

Määrärahoja on myös varattu varhaiskasvatuslain muutoksesta johtu-
vaan henkilöstörakenteen muutokseen sekä johtamisjärjestelmän uu-
distamiseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulu-
tuksessa sekä maahanmuuttajille suunnatun Kotiva-toiminnan jatkami-
seen.

Määrärahoissa on huomioitu käyttäjäpalvelumaksujen kasvu ja tilojen 
kulunvalvonnan lisäämistarpeet. sekä tietoliikenneverkon ylläpitomuu-
tokset kaupunginkanslian antaman ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi 
määrärahoja on varattu toimialan asiakastietojärjestelmän uudistami-
seen, oppimisalustoihin ja oppimateriaaleihin liittyviin kehittämishank-
keisiin.

Kaiken kaikkiaan edellä lueteltuihin muutoksiin on varauduttu noin 11 
miljoonalla eurolla.

Tuottavuutta parannetaan kaupunkistrategian tuottavuustavoitteen mukaisesti

Esitys on tehty strategiarahoituksen lisäystä (1,7 miljoonaa euroa)  ja 
ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavia hankkeita (2,1 miljoonaa eu-
roa) lukuun ottamatta kaupunkistrategian tuottavuustavoitteen salli-
maan menoraamiin. Näin ollen siinä on huomioitu kaupungin tuotta-
vuustavoite. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 0,5 % tuottavuus-
tavoite tarkoittaa noin 6 miljoonan euron vähennystä ilman tuottavuus-
tavoitetta ennakoidusta menotasosta.
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Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen jatkuu

Investointimäärärahoista on varattu 12,2 miljoonaa euroa toimialan di-
gitalisaatio-ohjelman jatkamiseen. 

Lisäkustannukset, joihin ehdotuksessa ei ole varauduttu

Toimialalla on tunnistettu lisäresurssitarpeita, joihin talousarvioehdo-
tuksessa ei ole pystytty varautumaan tuottavuustavoitteen asettaman 
raamin puitteissa.  
Tarpeet liittyvät työehtosopimusten muutoksiin (varhaiskasvatuksen 
opettajien suunnitteluajan pidennys ja palkkojen epäpätevyystarkistuk-
set), kaupunkistrategian toteuttamisen nopeuttamiseen, kasvatuksen ja 
opetuksen sekä oppimisen tuen ja ohjauksen kehittämiseen. Erittely 
tunnistetuista lisäresurssitarpeista on talousarvioehdotuksen B-osassa.

Talousarvioesityksen vaikutusarviointi

Talousarvioesityksen A-osan perusteluihin sisältyy talousarvion vaiku-
tusarviointi.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Esityslistan liitteenä oleva talousarvioehdotus muodostuu A-, B- ja C-
osat, joista A-osa on laatimisohjeiden mukainen ehdotus kaupungin ta-
lousarviokirjassa esitettäviksi toimialan perusteluteksteiksi. B-osa sisäl-
tää talousarvioehdotuksen tarkemmat perustelut. B-osaa ei sisällytetä 
varsinaiseen talousarvioehdotukseen. C-osa sisältää investointien ta-
lousarvioehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasko tae 2020 ja tse 2020-2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 232
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Arabianrannan liikunta-
puiston hiekkakentän muuttamisesta tekonurmikentäksi

HEL 2019-002600 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa tehtyä aloitetta, jonka mu-
kaan Arabian peruskoulun hiekkakenttä muutettaisiin tekonurmikentäk-
si. 

Arabian peruskoululla on mahdollisuus käyttää Arabianrannan liikunta-
puiston hiekkakenttää koulun liikunta- ja välituntipihana kouluaikana, 
mikä on merkittävä ja tarpeellinen laajennus välituntialueeseen oman 
koulupihan lisäksi lähes 500 oppilaan koulussa. Kentän muuttaminen 
hiekkatekonurmeksi parantaisi kentän käytettävyyttä, liikunnallisen 
elämäntavan omaksumista, lisäisi viihtyisyyttä alueella sekä vähentäisi 
pihan pölyisyyttä ja hiekan kulkeutumista koulun sisätiloihin.

Hiekkakenttä sijaitsee Arabianrannan liikuntapuistossa. Liikuntapuisto-
jen investointien ohjelmoinnista päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la. Hankkeen koordinointi ja suunnittelu kuuluu täten kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tehtäväkenttään. 

Hiekkakentän muuttaminen tekonurmikentäksi ei ole liikuntapaikkara-
kentamisen investointiohjelmassa vuosille 2020‒2029.

Vaikutusten arviointi
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Aloitteella on merkittäviä terveysvaikutuksia. Tehtävillä toimenpiteillä 
edistetään liikunnallista elämäntapaa ja nuorten hyvinvointia.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Johanna Nuorteva ja kolmen 
muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa he esittävät Arabian pe-
ruskoulun vieressä sijaitsevan Arabian liikuntapuiston hiekkakentän 
muuttamista tekonurmeksi. Esityksen mukaan tekonurmi helpottaisi 
koulun välituntien järjestämistä, vähentäisi hiekkapölyn kulkeutumista 
koulun sisäilmaan ja lisäisi alueen liikuntamahdollisuuksia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Valtuustoaloite Arabianrannan tekonurmikenttä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 233
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Nelli Ruotsalaisen talousarvioaloitteesta harrastesetelikokeilusta 
lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

HEL 2019-003290 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä aloitteessa esiin tuodun 
harrastustoiminnan hyvinvointia lisäävät ja syrjäytymistä ehkäisevät 
vaikutukset. Lautakunta kannattaa vanhempien tietoisuuden lisäämistä 
harrastusmahdollisuuksista. On tärkeätä kehittää erilaisia toimintamuo-
toja lasten osallistumisen mahdollisuuksien lisäämiseksi alueellisia ero-
ja tasaten ja taloudellisia kynnyksiä madaltaen. 

Harrastesetelin toimivuutta voitaisiin kokeilla. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalla olisi paras osaaminen kartoittamaan mahdollisuutta toteuttaa 
harrastusseteliä koskeva pilottikokeilu. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lalla on paljon osaamista harrastustoiminnan kehittämisestä ja myös 
kokemusta vastaavasta kehittämistoiminnasta. Kokeilun suunnittelussa 
on tärkeää ottaa huomioon varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten 
kehitystason ja tarpeiden erityispiirteet. 

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty harrastusseteli-
kokeiluun lisärahoitusta.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 15 (146)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
13.08.2019

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

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ja kuuden 
muun valtuutetun tekemään talousarvioaloitteeseen, jossa esitetään, 
että Helsinki käynnistää kokeilun 100 euron harrastesetelin tarjoami-
sesta Helsingin kaupungin tukemiin harrastuspalveluihin aluksi vuonna 
2014 syntyneelle ikäluokalle tai kokeilun käynnistymisen aikaan viisi-
vuotiaiden ikäluokalle. Tämän lisäksi he esittävät harrastesetelin käytön 
tasa-arvovaikutusten selvittämistä sosioekonomisen saavutettavuuden 
(taloudelliset resurssit ja tietoisuuden lisääntyminen) näkökulmasta ko-
keilusta seuraavana vuonna.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Harrastesetelikokeilu lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 234
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petra Malinin talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen osapäivä-
hoidon henkilöstömitoituksen nostamiseksi

HEL 2019-000643 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta määrittää päiväkodin 
henkilöstömitoituksesta (1§), että päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- 
ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatus-
lain (540/2018) 26‒28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enin-
tään kahdeksaa enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuk-
sessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää al-
le kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja 
hoitotehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä sää-
detty ammatillinen kelpoisuus.

Helsingin varhaiskasvatuksessa noudatetaan aiemmin määriteltyä 
henkilökuntamitoitusta, jolloin päiväkodissa tulee olla vähintään yksi 
ammatillisen kelpoisuuden omaava henkilö seitsemää kolme vuotta 
täyttänyttä lasta kohden.

Asetus varhaiskasvatuksesta määrittää osapäivähoidon (enintään viisi 
tuntia päivässä) osalta, että päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja 
hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mai-
nittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 enintään viisi tuntia päivässä 
varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Al-
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le kolmevuotiaiden osalta mitoitus on yksi kelpoisuuden omaava henki-
lö enintään neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden.

Helsingissä on osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa enintään viisi 
tuntia päivässä toimivissa osapäiväryhmissä 627 lasta ja kokopäivä-
ryhmissä noin 400 lasta. Lapsi voi olla osapäiväisenä kokopäiväryh-
mässä esimerkiksi muuttuneen hoitoaikatarpeen vuoksi. Tällöin ei ryh-
män kokoon lisätä toista osapäiväistä lasta, joka olisi läsnä samanai-
kaisesti.  

Osapäiväryhmiä on 51 päiväkodissa 62 lapsiryhmässä. Osapäiväryh-
män toiminta soveltuu hyvin lapsille, joiden perheissä on pienempiä si-
saruksia kotona tai perheen elämäntilanteeseen sopii paremmin lapsen 
säännöllisesti lyhyet päivät. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat las-
ten iän, kehityksen ja määrän mukaan. Varhaiskasvatussuunnitelma 
ohjaa toiminnan pedagogista sisältöä ja jokaiselle lapselle tehdään yh-
dessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunni-
telmat muodostavat sisällön lapsiryhmän toiminnalle. Osapäiväryhmää 
pidetään tarpeellisena osana varhaiskasvatuksen toimintavalikkoa.

Osapäiväryhmien toiminta-aika on enintään viisi tuntia päivässä aamu- 
tai iltapäivällä sisältäen lounaan. Toiminta voidaan myös järjestää ko-
konaan luonnossa tai niin sanottuna liikkuvana kaupunkiryhmänä. Met-
sä- ja luontoryhmissä tai liikkuvissa kaupunkiryhmissä lasketaan henki-
löstömitoitukseen aina kaksi henkilöä toiminnan ja turvallisuuden var-
mistamiseksi, vaikka lapsiluku ei sitä edellyttäisi.

Lapsia osapäiväryhmissä 31.5.2019 on 627. Näistä lapsista 45 on alle 
kolmevuotiaita ja heidän osaltaan mitoitus on sama kuin kokopäiväi-
sessä varhaiskasvatuksessa 1/4. Osapäiväryhmien koko on keskimää-
rin 10 lasta.

Osapäiväisten lasten ja aikuisten suhdeluvun muuttaminen samaan 
kuin kokopäiväisesti läsnäolevilla lapsilla 1/7 lisäisi koulutetun henkilö-
kunnan tarvetta noin 40 henkilöllä. Vuosikustannuksena sen arvioidaan 
olevan noin 1,6 milj. euroa.

Lapsivaikutusten näkökulmasta on tärkeää säilyttää osapäiväryhmien 
toiminta yhtenä varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista. Toiminnan sisältö 
muotoutuu pedagogisesti lasten iän ja kehityksen pohjalta ja sitä ohjaa 
varhaiskasvatussuunnitelma. On lapsen edun mukaista, että toiminta 
voidaan suunnitella erikseen osapäiväiseksi silloin kun se on lapsen 
tarpeille riittävä. Ryhmien rakenne ja henkilökunnan määrä suunnitel-
laan siten, että toiminta on laadukasta.
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Tällä hetkellä on vaikeaa saada kelpoisuuden omaavia varhaiskasva-
tuksenopettajia. Osapäiväryhmien henkilöstömitoituksen muutos lisäisi 
varhaiskasvatuksen opettajien tarvetta.

Muutoksen aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin ei ole varauduttu 
vuoden 2020 talouarvioehdotuksessa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausuntoa Petra Malinin ja 13 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteesta, jossa esitetään, että osapäivähoidossa noudatetaan 
samoja mitoituksia kuin kokopäivähoidossa, silloin kun lasten on suun-
niteltu olevan paikalla samanaikaisesti, ja varataan budjetissa tätä var-
ten riittävät varat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 aloite osapäiväryhmän henkilöstörakenne

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 235
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petra Malinin talousarvioaloitteesta päiväkotitilojen lapsikohtaisen 
tilamitoituksen nostamisesta

HEL 2019-003287 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että varhaiskasvatusympäristön on ol-
tava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lap-
sen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Lisäksi toimitilojen ja toimintaväli-
neiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. 
Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja 
käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voi-
daan saavuttaa. Tilankäytön osalta ei ole laissa sitovia normeja mitoi-
tukseen liittyen.

Helsingissä on laadittu päiväkotien tilasuunnittelunohje, jossa on lisäksi 
ohjeistusta oppimisympäristön sekä tilojen joustavaan ja taloudelliseen 
suunnitteluun. Tavoitteena on monipuolinen ja muunneltava tilaraken-
ne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimus-
ten mukaan. Oppimisympäristön osalta todetaan, että se muodostuu ti-
loista, paikoista, yhteisöistä, käytänteistä, välineistä ja tarvikkeista, jot-
ka tukevat lasten kasvua ja oppimista. Oppimisympäristö pitää sisäl-
lään toimitilojen lisäksi ulkoilupihat mutta myös puistot sekä kaupungin 
muun monipuolisen tarjonnan esimerkiksi kirjastot, museot, urheilutilat. 
Koko kaupunki toimii oppimisympäristönä.
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Tilojen suunnittelun lähtökohtia

Tilasuunnittelun ohjeistus perustuu Helsingissä vuoden 2014 talousar-
vion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuuston päätökseen, jossa 
todetaan, että tarkastetaan varhaiskasvatuksen aiempaa lapsikohtaista 
tilavaatimusta 9 htm²:stä 8 htm²:iin uusissa tiloissa ja niissä olemassa 
olevissa tiloissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista.

Tilasuunnittelu sisältää erilaisia neliömääreitä, joilla on keskinäinen 
suhde. Helsingissä päiväkotien suunnitteluohjeessa 10 m² bruttoalaa 
tuottaa 8 m² huoneistoalaa, joka on noin 6 m² hyötyalaa eli lasten käy-
tössä olevia toimintatiloja ilman henkilöstö- huolto- ja liikennetiloja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on uutena käytäntönä valmistel-
la tilojen käytön pedagoginen toimintasuunnitelma yhdessä tilojen käyt-
täjien kanssa ennen uudis- tai peruskorjaushankkeen varsinaista han-
kesuunnittelun käynnistämistä. Näin toimien pohditaan etukäteen tilo-
jen ja toiminnan välistä suhdetta sekä tilojen käyttömahdollisuuksia pe-
dagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Varhaiskasvatuksessa on kiinnitettävä huomiota yhteisten tilojen, 
avoimien oppimisympäristöjen ja lapsiryhmille kohdennettujen omien ti-
lojen väliseen suhteeseen. Pienempien lasten, alle kolmevuotiaiden 
lasten kohdalla tilojen tulee muodostaa selkeämmin omia rajattuja ko-
konaisuuksia, jolloin yhteistiloja käytetään vähemmän. Isompien lasten 
kohdalla voi olla käytössä enemmän pienryhmätiloja sekä yhteiskäyt-
töisiä tiloja. Jokaisella lapsiryhmällä tulee olla käytössä oma nimikkoti-
la.

Tilojen mitoituksen vaikutukset

Uusien tilojen tarpeen mitoituksessa ja seurannassa tullaan siirtymään 
vuodenvaihteen lapsimäärän tarkastelun sijasta kevään lapsimääriin. 
Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä on vuoden aika-
na korkeimmillaan maalis-huhtikuussa. Näin toimien tila mitoitetaan ko-
kovuoden muuttuviin tilatarpeisiin paremmin ja tilaa on lasta kohden ai-
empaa enemmän. Tämä mahdollistaa myös päiväkotipaikan tarjoami-
sen lähipalveluna aiempaa paremmin.

Varhaiskasvatuksessa (suomen- ja ruotsinkielinen) lapsikohtainen 
huoneistoneliömäärä asiakasta kohden on vuonna 2019 noin 9,65 
htm².

Vuonna 2019 on tavoitteena toteuttaa uusia paikkoja noin 1600 lapsel-
le, mikä tarkoittaa noin 16 000 brm². Tilojen rakentamiskustannukset 
ovat tällä hetkellä noin 4000 euroa/brm² Lapsikohtaisen tilamitoituksen 
kasvattaminen 8 m²:stä 9:ään vuoden 2019 tilojen osalta lisäisi raken-
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tamisen kustannuksia lähes 8 miljoonaa euroa. Tällä on vaikutus tilojen 
vuokrakustannuksiin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuk-
sen asiakaskohtaista käytössä olevaa huoneistoalaa seurataan sään-
nöllisesti. Tilojen tulee muodostaa oppimisympäristöjä, jotka tukevat 
uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteutta-
mista. Tilojen akustiikkaan ja esteettömyyteen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Tilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Petra Malinin ja seitsemän 
muun valtuutetun talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päi-
väkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta:

Samaan aikaan uusissa päiväkodeissa olevien lasten vanhemmat ovat 
viestineet tilanahtaudesta ja siitä, että tilat eivät ole pedagogisesti tar-
koituksenmukaisessa käytössä. Esimerkiksi jotkut lapsiryhmät
ovat toimineet suurimman osan päivästä päiväkodin eteistilassa, ruo-
kailuja ja päiväunia myöten.

Suurien lapsimäärien on myös koettu lisäävän meluhaittoja. Päiväko-
tien keskimääräinen melutaso on 90 dB ja tämä ylittää melutason (85 
db), jolle altistuminen kahdeksan tunnin ajan päivittäin aiheuttaa kuulo-
vaurion riskin (HS 11.3.2019).

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että varhaiskasvatuksen uu-
sien ja merkittävästi peruskorjattavien tilojen osalta nostetaan lapsikoh-
taista tilamitoitusta lukuun 9 m2/lapsi ja että tilamitoitukseen ei lasketa 
mukaan eteisiä, varastoja ja henkilökunnan taukotiloja, ja tätä varten 
varataan budjettiin liittävät varat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Aloite uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilami-
toituksen nostamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 236
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petra Malinin talousarvioaloitteesta valmistavan opetuksen laadusta 
ja ryhmäkoosta

HEL 2019-003289 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)edu.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu perusopetuksen pii-
rissä oleville, vasta Suomeen muuttaneille sekä muille lapsille ja nuoril-
le, joiden suomen kielen taito ei riitä suomen kielellä opiskeluun. Oppi-
las osallistuu valmistavaan opetukseen enintään yhden kalenterivuo-
den ajan. Valmistavan opetuksen oppilasmäärän ennustetaan kasvava 
lisääntyvän maahanmuuton seurauksena.

Esi- ja alkuopetusikäisten valmistava opetus on järjestetty inklusiivisesti 
lähikoulussa tai -päiväkodissa, oppilaat opiskelevat ikänsä mukaisissa 
esi- tai alkuopetuksen ryhmissä, jossa heille järjestetään säännöllistä 
suomen kielen opetusta. Inklusiivisesti opiskelevia valmistavan opetuk-
sen oppilaita on suuressa osassa Helsingin kaupungin päiväkoteja ja 
peruskouluja.

Ryhmämuotoista valmistavaa opetusta annetaan kolmasluokkalaisille 
ja sitä vanhemmille oppilaille. Helsingissä järjestetään tällä hetkellä 
ryhmämuotoista perusopetukseen valmistavaa opetusta yhteensä 20 
toimipisteessä. 3.‒6-luokkalaisten ryhmiä on 16 ja 7.‒9.-luokkalaisten 
ryhmiä on 10.
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Ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen oppilaiden ohjaaminen kou-
luun tapahtuu keskitetysti. Ryhmien tasaista täyttymistä koordinoidaan 
myös keskitetysti ja huomioidaan samalla oppilaiden kohtuullinen kou-
lumatka ja lähikouluperiaate. Ryhmiä voidaan tarvittaessa perustaa li-
sää.

Jatkuvan oppilaaksioton vuoksi oppilasmäärät valmistavassa opetuk-
sessa vaihtelevat vuoden mittaa. Ryhmämuotoisen valmistavan ope-
tuksen oppilaiden määrä perusopetuksessa vaihteli lukuvuoden 
2018‒2019 aikana välillä 239‒309. Ryhmien enimmäiskoko oli 15 oppi-
lasta ja ryhmien koko pysytteli enimmäkseen alle 12 oppilaassa.

Espoossa valmistavan opetuksen ryhmien enimmäisoppilasmäärä on 
12 oppilasta ja Vantaalla 14. Molemmissa kaupungeissa perustetaan 
lisäryhmiä tarvittaessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä on tarkoituksenmukaista, 
että valmistavan opetuksen ryhmien muodostamisessa säilytetään 
joustavuus jatkuvan oppilaaksioton ja oppilasmäärän vaihtelun vuoksi. 
Lautakunta esittää, että ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen oppi-
lasmäärä rajataan jatkossakin kohtuulliseksi koordinoinnin avulla aset-
tamatta tarkkaa enimmäismäärää. Tämä tarkoittaa, että pääsääntöises-
ti pyritään enimillään 12 oppilaan ryhmiin, mutta että se voisi väliaikai-
sesti ylittyä. Lisäksi perustetaan edelleen uusia ryhmiä tarpeen vaa-
tiessa.

Mikäli ryhmämuotoisen perusopetuksen valmistavan opetuksen enim-
mäisryhmäkoko olisi Helsingissä 10, se tarkoittaisi viime lukuvuoden 
suurimman oppilasmäärän perusteella neljän uuden ryhmän perusta-
mista. Lisäyksen kustannukset olisivat n. 220 000 euroa. Yhden ryh-
män kustannukset ovat noin 55 000 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu Maahanmuuttajien 
kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2018‒2021 (Make-
suunnitelma), jossa kehitetään valmistavaa opetusta. Toimenpiteisiin 
kuuluu opettajien koulutus ja osallistaminen kehittämistyöhön sekä 
suomi toisena kielen, valmistavan ja oman äidinkielen opetuksen pe-
dagogiikan kehittäminen. Lisäksi Make-suunnitelmaan sisältyy kouluis-
sa toimivan monikielisen ohjaajan työnkuvan kehittäminen. Vuosina 
2019‒2020 Make-suunnitelman toimenpiteet rahoitetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja kaupunginkanslian kotoutumi-
sen tuen erillisrahoituksella.

Esi- ja alkuopetuksen valmistava opetus kuuluu kaikkien esi- ja alkuo-
pettajien tehtäviin, jos heidän ryhmäänsä tulee valmistava oppilas. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että jokainen opettaja 
saa perehdytystä ja koulutusta valmistavan opetuksen käytänteisiin ja 
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mahdollisuuden kehittää kielitietoisia opetusmenetelmiä. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala järjestää opettajien koulutusta sekä perus- että 
hankerahoituksella. Perinteisten koulutusten lisäksi on syytä luoda 
muunkinlaisia osaamisen kehittämisen muotoja.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty lisärahoitusta 
valmistavan opetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
28.8.2019 mennessä lausuntoa Petra Malinin ja kuuden muun valtuute-
tun talousarvioaloitteesta, joka koskee valmistavan opetuksen laatua ja 
ryhmäkokoa. Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että laadukkaan 
valmistavan opetuksen varmistamiseksi Helsinki asettaa valmistavan 
opetuksen maksimiryhmäkooksi 10 lasta, nostaa valmistavan opetuk-
sen kehittämisresurssia, ja varaa budjettiin tätä varten riittävät varat. 
He esittävät myös, että kaupunki tarjoaa opettajille ja varhaiskasvatuk-
sen opettajille lisäkoulutusta valmistavasta opetuksesta sen varmista-
miseksi, että esi- ja alkuopetusikäisten omassa lähipäiväkodissa tai lä-
hikoulussa saama valmistava opetus on yhtä lailla oppilaan erityiset 
tarpeet huomioivaa kuin valmistavan opetuksen omissa ryhmissä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)edu.hel.fi

Oheismateriaali

1 Talousarvioaloite maahanmuuttajataustaisten lasten valmistavan ope-
tuksen laadusta ja ryhmäkoosta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 237
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Fatim Diarran talouarvioaloitteesta positiivisen diskriminaation 
määrärahan kasvattamisesta varhaiskasvatuksessa

HEL 2019-003299 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Helsingissä on ollut vuodesta 2009 syrjäytymisen ehkäisyyn suunnat-
tua määrärahaa. Rahamäärä on kasvanut vuoden 2009 määrästä, 350 
000 eurosta, 1,3 miljoonaan euroon. Resursseista 1 230 000 euroa on 
jaettu varhaiskasvatusalueille ja 70 000 euroa leikkipuistotoimintaan. 
Rahalla on saatu erikseen sovituilla asuma-alueilla suunnattua resurs-
seja lapsille perusmitoitusta enemmän. Resurssien jaossa on käytetty 
varhaiskasvatukseen soveltaen opetusvirastossa käytössä olleista indi-
kaattoreista kolmea: ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien ai-
kuisten prosenttiosuus, keskimääräinen vuositulo asukasta kohden ja 
vieraskielisten lasten prosenttiosuus. Resursseista vajaat 70 prosenttia 
on kohdennettu kolmelle varhaiskasvatusalueelle: Vartiokylä-Vuosaari-
Östersundom, Myllypuro-Mellunkylä ja Latokartano-Pukinmäki-Malmi. 

Rahalla on palkattu yhteensä 20 työntekijää. Näistä seitsemän varhais-
kasvatuksen erityisopettajia, viisi lastenhoitajaa ja kuusi varhaiskasva-
tuksen opettajaa. Leikkipuistotoimintaan on palkattu kaksi sosionomia 
lisätyöntekijöiksi. Resurssia on kohdennettu aiemmin myös alueille, 
joissa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien suhteellinen 
osuus hoito- ja kasvatushenkilökunnasta on ollut kaupungin keskiarvoa 
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alempi. Näillä alueilla on lastenhoitajien vapautuvia vakansseja muutet-
tu ja täytetty varhaiskasvatuksen opettajilla.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation lisäre-
surssi on kolme varhaiskasvatuksen opettajaa. 

Lisäresurssilla on ollut mahdollista tukea lasten vertaistaitoja ja kielitai-
toja, mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryh-
miä ja antaa enemmän aikaa lapsille. Perheet haluavat useimmiten 
varhaiskasvatuspaikan läheltä kotia, joten on tärkeää, että niissä päi-
väkodeissa on riittävästi tukea saatavilla. Lapsen on tärkeää saada tar-
vitsemansa tuki mahdollisimman varhain omassa lähipäiväkodissaan.

Helsingin varhaiskasvatus sai Opetushallituksen myöntämää positiivis-
ta diskriminaatiorahaa 1,28 miljoonaa euroa ajalle 5.8.2019–
31.12.2020. Rahalla palkataan yhteensä 22 työntekijää: varhaiskasva-
tuksen opettajia, lastenhoitajia ja monikielisiä ohjaajia. Rahasta lapsi-
määrään suhteutettuna ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen palka-
taan kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Resurssi suomenkieliseen 
varhaiskasvatukseen jaettiin Opetushallituksen kriteerien mukaan: 30–
54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työt-
tömyysaste, vieraskielisen väestön osuus ja maksuttoman varhaiskas-
vatuksen piirissä olevat lapset.  

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty varhaiskasvatuk-
selle positiiviseen diskriminaatioon lisärahaa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Fatim Diarran ja 11 muun val-
tuutetun talousarvioaloitteeseen, jossa esitetään, että Helsingin kau-
punki varaa 5 000 000 euroa lisää positiivisen diskriminaatioon var-
haiskasvatuksen käyttöön 2020 talousarvioon. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 238
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Fatim Diarran talousarvioaloitteesta peruskoulujen ja lukioiden kou-
lunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen

HEL 2019-003300 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagogisk sakkunnig, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Helsingissä perusopetuksen oppilasmäärän kasvu vuosittain on keski-
määrin noin 2,5 %. Helsingin peruskouluissa opiskeli lukuvuonna 
2018‒19 yli 1 000 oppilasta enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lu-
kuvuonna 2018 - 19 suomenkielisissä peruskouluissa oli 39 417 oppi-
lasta ja ruotsinkielisissä 3 700. Helsingin kaupungin suomenkielisten 
koulujen keskimääräinen ryhmäkoko on 21 vuosiluokilla 1‒6 ja 18 vuo-
siluokilla 7‒9. Ruotsinkielisten koulujen keskimääräinen ryhmäkoko on 
18 vuosiluokilla 1‒9. Lukuvuonna 2018‒19 Helsingin kaupungin suo-
menkielisissä peruskouluissa työskenteli 594 ja ruotsinkielisissä perus-
kouluissa 90 koulunkäyntiavustajaa.

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijamäärä on kasvanut. Lukuvuon-
na 2018‒19 kaupungin suomenkielissä lukioissa lukiotutkintoa suoritti 7 
328 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä lukioissa 1 294. Opiskelijamäärä 
kasvoi 124 opiskelijalla. Lukioiden kurssien ryhmäkoot vaihtelevat op-
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piaineittain. Pakollisilla ja syventävillä kursseilla ryhmäkoot ovat yleen-
sä suuria, noin 25‒35 opiskelijaa. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus 
opiskella laajasti eri oppiaineita, kuten harvinaisia kieliä, ylioppilasko-
keisiin valmentavia kertauskursseja ja lukiodiplomeita. Näiden kurssien 
ryhmäkoot ovat pieniä, ja ne toteutetaan yhdistämällä ryhmiä kampuk-
sittain tai kaupungin yhteisinä opintoina. Opiskelijan oppimisen tuki to-
teutetaan lukioissa aineenopettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien 
sekä opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyönä. Oppimista tukevia rat-
kaisuja haetaan kehittämällä pedagogisia menetelmiä, opetusjärjestely-
jä ja oppimisympäristöjä. Lukioissa ei ole koulunkäyntiavustajia. 

Perusopetuksessa koulunkäyntiavustajatoiminnan tavoitteena on turva-
ta oppilaiden osallistuminen opetukseen sekä huolehtia iltapäivätoimin-
nan ohjaamisesta. Resurssin käytön suunnittelussa ja resursseja koh-
dennettaessa on otettava huomioon, mikä tukitoimi on tarpeellinen op-
pilaan opetukseen osallistumisen turvaamiseksi, miten opetus tulee jär-
jestetyksi oppilaan iän ja edellytysten mukaisesti, onko oppilaalla tar-
vetta erityiseen tukeen, ja edellyttääkö oppilaan opetukseen osallistu-
minen mahdollisesti avustajapalveluita tai muita tukitoimia.

Vaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Kaupunginhallitus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään 
kohdistanut erillismäärärahan inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja peru-
sopetuksen kehittämiseen sekä erityisopetuksen kehittämiseen. Hanke 
on yksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrate-
giahankkeen 2017–2021 Mukana-ohjelman toimenpiteistä. Tavoitteena 
on kehittää perusopetuksessa inklusiivisen koulun toimintarakenteita si-
ten, että mahdollisimman moni oppilas opiskelee lähikoulussaan ja saa 
siellä tarvitsemansa tuen. Lukioiden erityisopetuksen kehittämishank-
keessa mallinnetaan erityisopettajan ja aineenopettajan yhteistyötä.

Kaupunginhallitus on 29.10.2018 tekemällään päätöksellään myöntänyt 
vuoden 2019 talousarviossa lisämäärärahan esi- ja perusopetuksen 
erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen. Kau-
punginhallituksen osoittamat lisämäärärahat mahdollistavat joustavuu-
den resurssien käytössä. Kun ryhmässä olevien aikuisten määrä li-
sääntyy, on oppijoille enemmän aikaa ja tuki kohdentuu yksilöllisem-
min. Myös oppijoiden muuttuviin tilanteisiin voidaan tarvittaessa rea-
goida nopeammin.

Aloitteessa esitetään viiden miljoonan euron määrärahaa koulunkäyn-
tiavustajien määrän lisäämiseen peruskouluissa ja lukioissa. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta pitää tarkoituksenmukaisena, että opetuksen jär-
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jestäjällä olisi mahdollisuus kohdentaa mahdollinen lisämääräraha tar-
peen mukaan koulunkäyntiavustajapalveluiden lisäksi erityisopettajien, 
oppilaan ohjaajien ja/tai oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstön palkkaa-
miseen. Jos kyseisellä lisämäärärahalla palkattaisiin pelkästään kou-
lunkäyntiavustajia, se ei olisi tarkoituksenmukaista oppimisen tuen te-
hokkaan toteuttamisen kannalta. Lisäksi lukioihin olisi muodostettava 
uusi ammattiryhmä.  

Tukimuotoja, kuten tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, tulkitse-
mis- ja avustajapalveluita sekä erityisiä apuvälineitä voidaan käyttää 
kaikilla tuen tasoilla joko yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan täyden-
tävinä. Myös yhteisopettajuudella ja joustavilla opetusjärjestelyillä voi-
daan tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä. Hyvä perusopetus 
ja oppimisen tuki tasoittavat oppimisen eroja ottamalla huomioon sekä 
tukea tarvitsevien että hyvin edistyvien tarpeet.

Lukiokoulutuksessa oppimisen tuki on tarkoituksenmukaista toteuttaa 
olemassa olevan henkilöstörakenteen puitteissa, jolloin resursseja 
kohdennetaan lukion tarpeiden mukaisesti esimerkiksi erityisopetuksen 
tai opiskelijahuollon palveluihin. Koska uusi lukiolaki vahvistaa erityiso-
petusta lukiokoulutuksessa, lisäresurssi lukioiden osalta olisi tarkoituk-
senmukaisinta kohdistaa ensisijaisesti kokoaikaisten erityisopettajien 
määrän lisäämiseen.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty koulunkäyntiavus-
tajien määrän lisäämistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 28.8.2019 mennessä valtuutettu Fatim Diarran ja 11 muun 
valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa he esittävät seuraavaa: Hel-
singissä on käsissä positiivinen ongelma: lapsia on paljon. Tämä näkyy 
kouluissamme. Helsinkiläisissä kouluissa luokat ovat merkittävän suu-
ria. Liian suuri luokkakoko heikentää tutkitusti oppilaiden mahdollisuutta 
osallistua opetukseen. Tämä heikentää siis mahdollisuuksia oppia. Lii-
an suurissa luokissa varsinkin ne oppijat, jotka tarvitsevat hieman rau-
hallisempaa oppimisympäristöä tai hieman enemmän huomiota jäävät 
paitsiolle. Tämä aiheuttaa eroja oppimisessa, vaikeuttaa lasten koulu-
polkua ja saattaa jopa johtaa koulupudokkuuteen. Me allekirjoittaneet 
valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki varaa viiden miljoonan 
euron määrärahan peruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien 
määrän lisäämisen vuoden 2020 talousarvioon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagogisk sakkunnig, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Fatim Diarran talousarvioaloite koulunkäyntiavustajien määrän lisäämi-
seen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 239
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Fatim Diarran talousarvioaloitteesta määrärahojen varaamisesta 
riittäviin opetusvälineisiin

HEL 2019-003301 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kaupungin ylläpitämissä suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä perus-
kouluissa on yhteensä 44 000 oppilasta. Vuonna 2018 Helsingin kau-
pungin peruskoulut käyttivät 8 892 000 euroa aineisiin ja tarvikkeisiin. 
Tämä on keskimäärin 209 euroa/oppilas. Tästä määrärahasta suurin 
osa on kohdentunut oppimateriaaleihin. Kokonaisuudessaan 200 000 
euron lisämääräraha tuottaa pienen vaikutuksen yksittäisen oppilaan 
oppikirjahankintoihin, mikäli lisämääräraha jaetaan kaikkien peruskou-
lujen oppilaiden kesken. Sen sijaan, mikäli esitetty lisämääräraha koh-
dennettaisiin osalle kouluista tai tietyille kouluille määriteltyjen kriteerien 
perusteella, vaikutus olisi oppilaskohtaisesti merkittävä.

Peruskoulun rehtori tekee vuosittain talousarvion käyttösuunnitelman ja 
arvioi sen puitteissa määrärahatarpeet sekä kohdentaa määrärahat 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Koulun johtokunta hyväksyy rehtorin 
esityksestä koulun käyttösuunnitelman. Osa vanhemmista on tuonut 
esiin huolta oppimateriaalien riittävyydestä. On erittäin tärkeää, että 
oppimateriaaleista koskevaa keskustelua käydään avoimesti ja myös 
arvioidaan oppimateriaalien riittävyyttä. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvitti lukuvuonna 2018-2019 op-
pimateriaalien ja oppikirjojen tilannetta sekä materiaalien hankintaa pe-
ruskouluille suunnatussa kyselyssä. Kyselyn pohjalta laadittu selvitys 
julkaistiin 22.3.2019 mediassa. Oppimateriaalien resursointi, hankinta 
ja käyttö vaihtelevat kouluittain. Selvityksen mukaan määrärahaa on 
joissakin kouluissa vaikea saada riittämään sekä perinteisille kirjoille et-
tä sähköiselle materiaalille. Toisaalta osa vastaajista oli sitä mieltä, että 
oppimateriaalirahaa on perustilanteessa riittävästi ja oppimateriaali-
hankintaprosessin tuleekin sisältää valintoja ja myös kestävän kehityk-
sen näkökulmaa. Selvityksen pohjalta Helsingin kouluille laadittiin oh-
jeistus oppimateriaalien hankinnasta sekä ohjeistettiin kouluja osallis-
tamaan oppilaita nykyistä enemmän oppimateriaalien valinnassa. Myös 
huoltajien kanssa käydään koulun tilaisuuksissa keskustelua pedago-
giikasta ja oppimateriaalien käytöstä. 

Perusopetuksen oppimisympäristöt ja työtavat valitaan opetukselle ja 
oppimiselle opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden sekä oppi-
laiden tarpeiden, edellytysten ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. 
Oppimisympäristöt viittaavat tiloihin ja paikkoihin sekä yhteisöihin ja 
toimintakäytäntöihin, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Tämä si-
sältää myös välineet, palvelut ja oppimateriaalit, joita opiskelussa käy-
tetään. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, 
osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Oppimisympäristöjen 
lisäksi työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän ja jokai-
sen oppilaan oppimista. Työtapojen valinnassa huomioidaan eri oppiai-
neiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Työ-
tapojen ja oppimateriaalien valintojen pedagogisena tavoitteena on 
vahvistaa oppilasta aktiivisena toimijana, joka oppii asettamaan tavoit-
teita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden 
kanssa. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu vuorovaikutuksessa tois-
ten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja op-
pimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattele-
mista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista ar-
vioimista.

Oppimisympäristöillä viitataan perusopetuksessa laaja-alaisempiin op-
pimista edistäviin ratkaisuihin kuin ainoastaan oppikirjoihin, mikä on 
syytä ottaa huomioon, kun arvioidaan peruskoulujen hankintoja. Koulut 
päättävät itsenäisesti edellä kuvatuin pedagogisin perusteluin, millaisia 
opetusvälineitä opetuksessa otetaan käyttöön.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Fatim Diarran ja yhdeksän 
muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen:
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Riittävät opetusvälineet ovat oleellinen osa oppilaiden oppimista. Kai-
kissa Helsingin kouluissa ei tällä hetkellä ole riittävää määrää oppima-
teriaaleja. Kouluilla ei ole resursseja hankkia tarvittavia oppimisvälinei-
tä. Tämä eriarvoistaa kaupunkimme kouluja eri alueilla. Osassa kou-
luissa vanhemmat ovat joutuneet hankkimaan oppikirjoja itse. Se on 
vastoin peruskoulutuksen periaatteita ja on omiaan eriarvoistamaan 
lapsia varallisuuden mukaan. Näin ei voi jatkua.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki osoittaa 200 000 euron li-
sämäärärahan koulujen oppimateriaalien hankintamäärärahoihin vuo-
den 2020 talousarvioon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Riittävät opetusvälineet_aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 240
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Veronika Honkasalon talousarvioaloitteesta määrärahojen varaami-
sesta elämänkatsomustiedon oppikirjoihin peruskouluissa

HEL 2019-003314 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden mukaisesti elämän-
katsomustiedon opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä 
hyvää elämää. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalai-
suus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä 
edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuk-
sellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja 
kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä.   

Elämänkatsomustiedon opetukselle asetetut tavoitteet edellyttävät työ-
tapojen valinnassa turvallista ja avointa oppimis- ja keskusteluympäris-
töä, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Elämän-
katsomustiedon opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimuuteen, 
luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Yhteisiä, opettajan 
ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, 
saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla. 
Työtavoissa hyödynnetään erityisesti oppilaille itselleen tuttuja digitaali-
sia ympäristöjä. Yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa 
tehdään esim. kutsumalla vierailijoita kouluun tai tekemällä opintoret-
kiä. Nämä työskentelytavat toteuttavat uuden opetussuunnitelman ta-
voitteita.
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Helsingin kaupungin peruskoulut päättävät itsenäisesti pedagogisin pe-
rusteluin, millaisia oppimateriaaleja katsomusaineiden opetuksessa 
otetaan käyttöön ja mitä oppikirjoja opetukseen hankitaan. Elämänkat-
somustiedon oppimateriaalien tarjonta on viime vuosina parantunut, ja 
näin kouluilla on paremmat mahdollisuudet tehdä materiaalivalintoja.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Veronika Honkasalon ja 22 
muun valtuutetun talousarvioaloitteeseen:

Helsingissä elämänkatsomustiedon opiskelijoiden määrä peruskouluis-
sa on noussut tuhansilla viime vuosina (tällä hetkellä oppilaita on n. 
8000). Voimakkaasta kasvusta huolimatta elämänkatsomustiedon oppi-
laat opiskelevat pääpainotteisesti omien muistiinpanojen varassa.

Kirjattomuutta on perusteltu myös sillä, ettei peruskoulun elämänkat-
somustiedon opetuksen oppikirjoja ole tällä hetkellä saatavilla. Perus-
koulun opetussuunnitelman mukaiset oppikirjat ovat kuitenkin ilmesty-
neet sekä alakoulun että yläkoulun osalta alkuvuodesta.

On yhdenvertaisuuden näkökulmasta erittäin ongelmallista, että elä-
mänkatsomustiedon oppilaat asetetaan eriarvoiseen asemaan muiden 
katsomusaineiden oppilaiden kanssa.

Tällä hetkellä 42 % helsinkiläisistä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. 
Tämä heijastuu omalta osaltaan kasvavaan elämänkatsomustiedon 
oppilaiden määrään. Myös tämän johdosta oppikirjojen ja muun materi-
aalin pitää olla kunnossa ja laajasti saatavilla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Aloite_Talousarvioaloite määrärahojen varaamiseksi elämänkatsomus-
tiedon oppikirjoihin peruskouluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 241
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta kaupungin lukioiden kurssi-
tarjonnan parantamiseksi

HEL 2019-001422 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Helsingin kaupungin lukioissa on tarjolla opiskelijoille monipuolinen 
opintotarjonta. Kaupungin lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa on 
kattava valikoima koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Lu-
kiokampusten yhteistyön ja kaupungin yhteisen kurssitarjonnan ansios-
ta opiskelijoilla on laajat valinnan mahdollisuudet. Syyslukukaudella 
2019 kaikki Helsingin kaupungin lukiolaiset voivat suorittaa pakollisia ja 
joitakin syventäviä kursseja verkkokursseina. Lisäksi Helsingin aikuis-
lukio tarjoaa kesäaikana opiskelijoille lukiokursseja.

Lukioiden kurssien ryhmäkoot vaihtelevat oppiaineittain. Pakollisilla ja 
syventävillä kursseilla ryhmäkoot ovat yleensä suuria, noin 25‒35 opis-
kelijaa. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella laajasti eri op-
piaineita, kuten harvinaisia kieliä, ylioppilaskokeisiin valmentavia ker-
tauskursseja ja lukiodiplomeita. Näiden kurssien ryhmäkoot ovat pieniä, 
ja ne toteutetaan yhdistämällä ryhmiä kampuksittain tai kaupungin yh-
teisinä opintoina.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 38 (146)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
13.08.2019

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

Lukiolaisten pahoinvoinnin ja stressin on todettu lisääntyneen viime ai-
koina, mikä lisää tuen ja ohjauksen tarvetta lukioissa. Oppimisen vai-
keuksien tukeminen edellyttää erityisopettajan ja aineenopettajan yh-
teistyötä. Lukioiden opetussuunnitelmauudistus taas kannustaa entistä 
laajempaan oppiainerajat ylittävien opintojen toteuttamiseen. Lisärahoi-
tuksella voitaisiin tarjota laajasti ja monipuolisesti kursseja, antaa tukea 
opiskelijoiden kuormittumiseen ja oppimisen vaikeuksiin sekä toteuttaa 
oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Kurssien lisäyksellä olisi 
mahdollista pienentää opetusryhmien maksimikokoa, perustaa useam-
pia jakoryhmiä niihin aineisiin, joissa tarvitaan tukikursseja opintojen al-
kuun, sekä lisätä yhteisopettajuutta.

Aloitteessa esitetään, että resurssien vähyyden vuoksi lukioiden on 
hankala toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta koko kaupungista op-
pimisen tilana. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että osa oppi-
misen tiloista on maksullisia, esimerkiksi joihinkin museoihin ja näytte-
lyihin on pääsymaksuja. Syksyllä 2019 toteutetaan toisen asteen mak-
suttomuuden kokeilu, jonka osana kustannetaan kulttuurikäyntejä en-
simmäisen vuoden opiskelijoille. Samoin kokeilussa kustannetaan 
HSL:n matkakortit, jotka tekevät mahdolliseksi opiskelijoiden liikkumi-
sen Helsingissä ja sitä kautta koko kaupungin oppimisen tilana.

On myös mahdollista hyödyntää erilaisia maksuttomia oppimisen tiloja. 
Kaupungilla on lukuisia oppimisympäristöjä, jotka ovat vapaasti käytet-
tävissä. Näitä ovat esimerkiksi kirjastot ja eri kulttuuritoimijoiden tilat. 
Uuden elokuussa 2019 voimaan tulevan lukiolain myötä yhteistyötä yri-
tysten, korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa on tiivistetty ja tiivistetään 
edelleen. Myös digitalisaation avulla hyödynnetään uusia oppimisen ti-
loja ja mahdollisuuksia.

Helsingin kaupungin lukioille on myönnetty vuodesta 2016 lähtien posi-
tiivisen diskriminaation määrärahaa, jonka jakoperusteena on ollut lu-
kioiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suhteellinen määrä 
ja alhainen lukioon sisääntulokeskiarvo. Näillä perusteilla määräraha 
on osoitettu Helsingin kielilukiolle, Helsingin medialukiolle ja Vuosaaren 
lukiolle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä aloitteessa esi-
tettyä lisärahoituksen kohdentamista niihin lukioihin, joissa on suuri 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä.

Talousarvioehdotuksessa 2020 ei ole esitetty 1000 kurssin lisäystä, jo-
ka olisi kokonaisuudessaan 3 300 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 28.8.2019 mennessä valtuutettu Vesa Korkkulan ja 17 muun 
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valtuutetun talousarvioaloitteesta kaupungin lukioiden kurssitarjonnan 
parantamiseksi. 

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että kaupungin lukioiden kurssitar-
jonnan parantamiseksi ja ryhmäkokojen pienentämiseksi varataan ta-
lousarvioon 3 100 000 € lisämäärärahan. Tällä summalla saadaan yh-
teensä noin 1000 kurssin verran lisäystä kaupungin lukioiden kurssitar-
jontaan. Lisäresurssit kurssien järjestämiseen tulee kohdentaa suh-
teessa kunkin lukion opiskelijamäärään, eli mitä suurempi lukio, sen 
enemmän lisäystä kurssitarjontaan mahdollinen positiivinen erityiskoh-
telu huomioiden. Lisäksi opettajille annetaan mahdollisuus kehittää it-
senäisesti omia uusia paikallisia syventäviä kursseja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Kariniemi, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
Mervi Willman, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

mervi.willman(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Oheismateriaali

1 Talousarvioaloite kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 242
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta nuorisopalvelujen resurssien 
lisäämisestä

HEL 2019-003295 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Helsingin kaupungilla on nuorisotaloja ja muita toimitiloja eri puolilla 
kaupunkia. Nuorisotilat tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden ta-
vata muita nuoria, harrastaa ja osallistua erilaisiin tapahtumiin sekä ko-
kea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan sisällöt vaihtelevat lasten 
ja nuorten paikallisten tarpeiden ja toiveiden, tilojen ja ohjaajien osaa-
misen mukaan. Nuorisotaloja sekä muita toimitiloja voivat hyödyntää 
myös esimerkiksi yhdistykset ja järjestöt. Nuorisotalojen ja muiden toi-
mitilojen toiminnasta sekä nuorisopalvelujen henkilöstöresurssista vas-
taa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. 

Nuorten osallisuuden, vertaisuuden sekä omaehtoisen toiminnan tu-
keminen on tärkeää. Nuorten tarpeisiin vastaaminen edellyttää nuori-
sopalvelujen sekä koulujen ja oppilaitosten ja muiden alueellisten ver-
kostojen yhteistyötä toiminnan järjestämisessä sekä tilaratkaisuissa. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteena on avata tilojansa 
muille toimijoille koulujen ja oppilaitosten perustoiminnan ulkopuolella 
olevina ajankohtina. Uusien tilojen suunnittelussa huomioidaan jo läh-
tökohtaisesti tilojen yhteiskäyttömahdollisuus. Koulujen ja oppilaitosten 
tilojen laajempi hyödyntäminen nuorille suunnatun toiminnan järjestä-
misessä tukee kattavan nuorisotilaverkoston varmistamista. 
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Kaupunginhallitus on 6.5.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion 
raamin ja taloussuunnitelman 2020─2022. Tuoreimpiin väestönkasvun 
ja kustannustason ennusteisiin perustuvat strategiatavoitteen mukaiset 
käyttötalouden menot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 % verrattuna 
vuoden 2019 talousarvioon. Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on 
kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen käyttötalouden koko-
naisraami, jota ei voida ylittää. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä koulujen ja oppilaitos-
ten sekä nuorisopalvelujen yhteistyötä lasten ja nuoren osallisuuden, 
vertaisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukemisessa. Koulujen ja oppi-
laitosten tilojen laajempi hyödyntäminen nuorisopalvelujen järjestämäs-
sä toiminnassa on lautakunnan mielestä perusteltua. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yhden toimialan talousar-
vion raamin kasvattaminen vaikuttaa koko kaupungin talousarvion ta-
sapainotukseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala päättää omien mää-
rärahojensa kohdentamisesta ja nuorisopalvelujen resursseista.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2019 
mennessä valtuutettu Vesa Korkkulan ja kahdeksan muun valtuutetun 
talousarvioaloitteesta nuorisopalvelujen resurssien lisäämisestä. Aloit-
teessa esitetään 1 miljoonan euron lisäämistä vuoden 2020 nuorison 
palvelukokonaisuuden talousarvion raamiin sekä myöhempään talous-
suunnitelman pohjaan kullekin vuodelle nuorisotaloverkoston kehittä-
miseen ja nuorison palvelukokonaisuuden työntekijöiden palkkojen ko-
rottamiseen.  

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Vesa Korkkulan talousarvioaloite nuorisopalvelujen resurssien lisäämi-
sestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 243
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta lisäresursoinnista nuorten 
monialaisten palveluiden turvaamiseksi Ohjaamossa

HEL 2019-001430 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Ohjaamo Helsinki on kaikkien alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen 
monialainen palvelupiste. Ohjaamossa tarjotaan tietoa, neuvontaa, oh-
jausta sekä palveluja. Ohjaamo on alusta, jossa julkinen, yksityinen ja 
kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymi-
seen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

Helsingin kaupunki on sitoutunut kaupungin strategiassa (Maailman 
toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021) Ohjaamo-
toimintaan koko valtuustokaudelle. TE-hallinnon kautta kanavoitu halli-
tuksen erillismääräraha Ohjaamotoiminnan vakiinnuttamiseen on varat-
tu vuoden 2021 loppuun.

Helsingin kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikön Nuor-
ten palvelut koordinoi ja johtaa Ohjaamo toimintaa ja vastaa sen toi-
minnan toteutuksesta. Ohjaamossa tapahtuvasta päivittäisestä monia-
laisen työn organisoimisesta vastaa projektipäällikkö tiiviissä yhteis-
työssä muiden toimialojen ja Uudenmaan TE-toimiston hallinnollisten 
esimiesten kanssa.

Ohjaamossa tarjotaan monialaista ja -kanavaista matalan kynnyksen 
neuvonta- ja ohjauspalvelua.
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Kukin toimija tuottaa Ohjaamon yhteiseen palvelualustaan seuraavat 
palvelut:

 sosiaali- ja terveystoimiala: terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän 
palvelut

 kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala: pedagogiset, opinto-ohjaajan 
ja koulutuspalvelut

 kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala: nuorisotyön ja nuorten tieto- ja 
neuvontatyön palvelut

 kaupunginkanslia: uraohjauksen, kehittämisen ja hallinnon palvelut
 Uudenmaan TE-toimisto: työllisyydenhoidon ja työnantajayhteistyön 

sekä kehittämisen ja hallinnon palvelut

Toimijat yhdessä kehittävät ja toteuttavat yhteen sovitettuja, monialai-
sia palveluprosesseja nuorten tarpeiden mukaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää Ohjaamotoimintaa hyvänä ja kat-
soo, että jatkossa tulee pohtia nykyisten monialaisten palveluiden riittä-
vyyttä Ohjaamotoiminnan toteuttamiseen. Lisäksi on hyvä selvittää lisä-
resurssien ja niiden kohdentamisen tarvetta sekä tarjottavien palvelui-
den sijaintia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyt lisäre-
sursoinnit sijoittuvat pääasiassa sosiaali- ja terveystoimialan vastuu-
alueelle. Toimialat päättävät kukin omista resursoinneistaan. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala tuottaa sopimuksen mukaan pedagogiset, 
opinto-ohjauksen ja koulutuspalvelut, joihin mainitussa aloitteessa ei 
esitetä lisäresurssia.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2019 
mennessä valtuutettu Maria Ohisalon ja 23 muun valtuutetun talousar-
vioaloitteesta Ohjaamotoiminnan resurssien nostamisesta. Aloitteessa 
esitetään Ohjaamoon palkattavaksi kaksi asumisneuvojaa, yksi sosiaa-
lityöntekijä ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveys- 
sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialoilta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tuija Artama, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi
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Oheismateriaali

1 Ohjaamotoiminnan moniammatillisuuden vahvistaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 244
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön 
resurssien nostamisesta

HEL 2019-003305 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Helsingin kaupungin etsivän nuorisotyön palveluista sekä nuorisotyön 
henkilöresursseista vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Etsivä 
nuorisotyö on tärkeä osa nuorille suunnattujen palvelujen kokonaisuut-
ta. Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta ja tukea 15–29-vuotiaille nuorille. 
Ensisijaisesti etsivän nuorisotyön palvelut on suunnattu nuorille, jotka 
ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella. Koulut ja oppilaitokset tekevät tii-
vistä yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa koulutuksen ja työn ulko-
puolella olevien nuorten palveluihin ohjaamisessa. Nuori voi hakeutua 
etsivän nuorisotyön ohjaukseen itse. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyt-
tä etsivään nuorisotyöhön. Helsingin kaupungin lisäksi etsivää nuoriso-
työtä tarjoavat Helsingin NMKY, Suomen Diakoniaopisto, Vamos ja 
Ungdomsverkstaden Sveps.

Kaupunginhallitus on 6.5.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion 
raamin ja taloussuunnitelman 2020─2022. Tuoreimpiin väestönkasvun 
ja kustannustason ennusteisiin perustuvat strategiatavoitteen mukaiset 
käyttötalouden menot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 % verrattuna 
vuoden 2019 talousarvioon. Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on 
kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen käyttötalouden koko-
naisraami, jota ei voida ylittää. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mukaan nuorisotyö edistää nuorten 
hyvinvointia ja kasvua. Koulujen ja oppilaitosten sekä etsivän nuoriso-
työn tiivis yhteistyö koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten 
palveluohjauksessa on lautakunnan mielestä keskeistä nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemisessä.  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että yhden toimialan talousar-
vion raamin kasvattaminen vaikuttaa koko kaupungin talousarvion ta-
sapainotukseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala päättää omien mää-
rärahojensa kohdentamisesta ja nuorisotyön henkilöresursseista.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 28.8.2019
mennessä valtuutettu Mari Holopaisen ja 14 muun valtuutetun talous-
arvioaloitteesta keskusta-alueen nuorisotyön resurssien nostamisesta. 
Aloitteen mukaan nuorisotyön henkilökehitys ei vastaa nuorten määrän 
kasvua. Aloitteen mukaan etsivä nuorisotyö on kaivannut pitkään lisä-
resursseja ja keskusta-alueen vilkastuminen lisää nuorisotyön tarvetta 
alueella. Aloitteessa esitetään 100 000 euron osoittamista nuorisotyön-
tekijöiden palkkaamiseksi. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Mari Holopaisen talousarvioaloite keskusta-alueen nuorisotyön resurs-
sien nostamisesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 245
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta erityistä tukea tarvitsevien 
10‒16-vuotiaiden nuorten tuesta

HEL 2019-003306 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagogisk sakkunnig, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ennaltaehkäisevän nuoriso-
työn ja uudenlaisen työotteen kehittämistä koulun, nuorisotyön ja sosi-
aali- ja terveyspalveluiden rajapinnoille. Lautakunta pitää tärkeänä var-
haisen tuen muotojen kehittämistä, joissa moniammatillisesti saadaan 
jalkautuvaa tukea kouluun. Lautakunta toteaa, että resurssien kohden-
tamisessa uusien toimenpiteiden mallintamiseksi on tarkoituksenmu-
kaista huomioida ko. ikäryhmän kaikkien oppilaiden tarpeet. Lisäksi 
lautakunta toteaa, että uusi kokeiltava työote olisi järkevää liittää osaksi 
jo olemassa olevia toimintoja tai pilotointeja.

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitel-
man mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimi-
sen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on an-
nettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppilas saattaa tarvita oppimises-
sa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tar-
ve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monen-
laista tukea yhtä aikaa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan ylei-
seen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Suomenkielisessä perusope-
tuksessa nuorten syrjäytymistä ehkäisevää moniammatillista tukea on 
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toteutettu ja kehitetty pitkään yhteistyössä sekä nuorisopalveluiden että 
sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. 

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan sekä koulussa että työpai-
kalla. Työssäoppiminen on tärkeä osa opiskelua. Joustava perusopetus 
on tarkoitettu niille vuosiluokkien 7‒9 oppilaille, joilla on alisuoriutumista 
ja heikko opiskelumotivaatio tai joiden arvioidaan olevan vaarassa syr-
jäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Joustavan perusopetuksen 
ryhmiä on neljässä suomenkielisessä peruskoulussa. Jokaisessa kou-
lussa toimii kaksi ryhmää ja opettajien työparina työskentelee nuoriso-
palvelun osoittama nuoriso-ohjaaja. Lisäksi joustavan perusopetuksen 
toimintaa toteutetaan yhdessä ruotsinkielisessä peruskoulussa, mutta 
ilman nuoriso-ohjaajaa. Yhdessä ruotsinkielisessä peruskoulussa on 
sen sijaan kokemusta nuoriso-ohjaajan jalkautumisesta oppilaiden 
tueksi koulun arkeen. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa toteutettava Ote-opetuksen ja 
perhetyön malli on puolestaan tarkoitettu 7.‒9.-luokkalaiselle nuorelle, 
joka on jäänyt osin tai pois kokonaan koulusta. Nuori on selvästi syrjäy-
tymisvaarassa ja tarvitsee tukea sekä koulussa että koulun ulkopuolel-
la. Ote-opetus on määräaikainen erityisen tuen ratkaisu. Ote-opettajan 
työparina työskentelee sosiaalitoimen osoittama sosiaaliohjaaja, jonka 
tehtävä painottuu koulunkäyntiä tukevaan perhetyöhön. Jokaisella vii-
dellä suomenkielisellä perusopetusalueella toimii yksi työpari.

1.1.2019 alkaen kymmenessä peruskoulussa on aloitettu kouluvalmen-
tajan työnkuvan pilotointi. Kouluvalmentajien työn tavoitteena on erityi-
sesti varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Pilotointi jat-
kuu lukuvuoden 2019‒2020 loppuun saakka.

Mukana-ohjelman ja koulutuksellisen tasa-arvorahan toimenpiteet

Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa yhteistyössä lapsiperhei-
den sosiaaliohjauksen kanssa ollaan käynnistämässä toimenpiteitä 
lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja yhteistyömuotojen kehittämiseksi 
sekä sosiaaliohjauksen piirissä olevien 1–10- että 11–16-vuotiaiden 
lasten osalta. Tavoitteena 1–10 -vuotiaiden pilotissa on etsiä uusia yh-
teistyötapoja, lisätä palveluohjausta ja tiedotusta lapsiperheiden sosi-
aaliohjauksesta. 11–16-vuotiaiden pilotissa kehitetään jalkautuvan tuen 
toimintamallia koulun ja sosiaaliohjauksen yhteistyönä. Tavoitteena on 
rakentaa moniammatillisen työn malli, jossa varhaisella tuella voidaan 
puuttua alkaviin ongelmiin sekä tukea oppilaiden opiskelua lähikoulus-
sa. Tavoitteena ennaltaehkäistä koulupudokkuutta ja syrjäytymiskier-
teen kehittymistä sekä tukea opettajaa oppimisympäristön muokkaami-
sessa oppilaan kasvun ja oppimisen tueksi. Työskentely on lyhytaikais-
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ta interventiota esimerkiksi alkaviin koulupoissaoloihin tai muihin kou-
lunkäyntiin liittyviin haasteisiin. 

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti toimialalla on kehitetty monikielinen ohjaaja -mallia peruso-
petuksessa ja malli on vakinaistettu. Mallia pilotoidaan myös varhais-
kasvatuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ohjaajat toimivat suomen, soma-
lin, arabian, englannin ja venäjän kielillä. Ohjaajat tarjoavat tehostettua 
moni-/omankielistä ohjausta tarpeen mukaisesti ja yhteistyössä toimi-
pisteiden muun henkilökunnan kanssa. Ohjaajat toimivat 3–5 toimipis-
teessä sekä tarvittaessa koko kaupungin tasolla. Ohjaajien tehtävänä 
on muun muassa tukea lasten ja nuorten ja heidän huoltajiensa osalli-
suutta koulussa, tarjota arjen koulunkäynnin ohjausta ja neuvontaa, tu-
kea henkilökuntaa kieli- ja kulttuuritietoisuuden vahvistumisessa sekä 
osallistua moniammatilliseen ja alueelliseen verkostotyöhön. Perusope-
tuksessa vakinaisia ohjaajia on viisi. Syksyllä 2019 perusopetuksessa 
aloittaa neljä ohjaajaa pilotissa, jossa kokeillaan vahvempaa omankie-
listä ohjausta ja tukea hiljattain tulleille perheille sekä lasten siirtyessä 
esiopetuksesta alkuopetukseen ja nuorten siirtyessä peruskoulusta toi-
selle asteelle. 

Edellä mainittujen palveluiden ja toimenpiteiden lisäksi Opetushallituk-
sen rahoittamassa koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeessa 
kehitetään tehostetun ohjauksen ja työelämäpainotteisen perusopetuk-
sen mallia. Kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa koulujen ja 
työelämän yhteistyötä, sekä tukea mielekkään jatko-opintopaikan löy-
tämistä. 

Vaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahank-
keella, Mukana-ohjelmalla, tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka 
myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen 
periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Hyvin-
vointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa 
ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. 
Mukana-ohjelman tavoitteena on siirtää syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehtävän työn painopistettä ennaltaehkäiseväksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnissä ja käynnistymäs-
sä monialaisia toimenpiteitä erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukeen 
liittyen. Syrjäytymisen ehkäisyssä on tärkeää kohdentaa toimenpiteet 
oikea-aikaisesti ja vahvistaa hyvinvointia tukevien ja suojaavien tekijöi-
den ja kasvuympäristöjen toimintamahdollisuuksia. Siirtämällä paino-
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pistettä korjaavista tukitoimista moniammatillisesti toteuttavaan varhai-
sen tuen toimenpiteisiin, positiiviset vaikutukset kohdistuvat ensisijai-
sesti yksilöön ja ympäristöön. Lisäksi pidemmällä aikavälillä voidaan 
saada aikaan taloudellista säästöä.

Tällä hetkellä nuorisopalvelut kouluissa kohdentuvat pääosin vain vali-
koituun joukkoon nuoria joustavan perusopetuksen luokilla. Mikäli tätä 
kohdennetusta laajennetaan, se on hyvä tehdä yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kanssa. Aloitteessa esitettyä nuorisopal-
veluiden tuottamaa uutta työotetta voisi olla järkevää liittää osaksi jo 
hyvin toimivaa monikielisen ohjauksen mallia ja/tai käynnistymässä 
olevaa työelämäpainotteisen perusopetuksen mallinnuksen pilotointia. 

Talousarvioaloitteessa esitetyt resurssilisäykset kohdistuvat erityisesti 
nuorisotyöhön kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, eivät kasvatus- ja 
koulutuksen toimialalle.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 28.8.2019 mennessä valtuutettu Mari Holopaisen ja kahdek-
san muun valtuutetun tekemään talousarvioaloitteeseen: Nuorten syr-
jäyttämishaasteen ratkaisuksi tarvitaan uusia kokeiluja. Tavoitteena on 
estää syrjäyttämistä ja kehittää ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. Koh-
deryhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret, jotka tarvitsevat erityistä tukea, 
joka on kuitenkin erikoissairaanhoitoa tai lastensuojelua kevyempää. 
Erityinen painotus siinä, miten tuetaan ei suomea ensimmäisenä kiele-
nään puhuvia nuoria. Aloitteen myötä kehitetään nuorisopalveluiden 
esittämä uusi työote koulun, nuorisotyön ja sosiaali- ja terveyspalvelui-
den rajapinnoille. Me allekirjoittaneet esitämme, että erityistä tukea tar-
vitsevien 10–16-vuotiaiden tukeen varataan 500 000 euroa. Noin 10 
työntekijän työpanoksella pystytään takaamaan toimiva alueellinen kat-
tavuus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagogisk sakkunnig, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Mari Holopaisen talousarvioaloite erityistä tukea tarvitsevien 10-16-vuo-
tiaiden nuorten tuki
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 246
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen talousarvioaloitteesta kasvatukseen ja koulutuk-
seen tilojen pedagogisesta asiantuntijaryhmästä

HEL 2019-003309 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon: 

Helsingissä käynnistyy vuositasolla kymmeniä koulu- ja päiväkotira-
kennusten peruskorjauksia ja uudisrakennushankkeita. Ilmiö tulee voi-
mistumaan lähitulevaisuudessa entisestään rakennuskannan ikään-
tyessä ja vaatiessa toimenpiteitä. Näissä peruskorjaus- ja uudisraken-
nusprosesseissa oppimisympäristöjen pedagoginen suunnittelu on hy-
vin tärkeää. Tila määrittää paljon sitä, miten opiskelu ja oppiminen on 
mahdollista toteuttaa ja miten se lopulta tapahtuu. Oppimisympäristöllä 
perinteisesti tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, 
psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa 
opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimista tapahtuu muuallakin kuin 
luokkahuoneissa ja koulussa. Strategian mukaan koko Helsingin kau-
punki toimii oppimisen ympäristönä.

Oppimistilanteet ovat luonteeltaan erilaisia ja muodostuvat erilaisista 
pedagogisista toiminnallisista tilanteista, kuten tutkivasta ja toiminnalli-
sesta oppimisesta, yhteisöllisestä oppimisesta ja vuorovaikutustilanteis-
ta, itseohjautuvasta oppimisesta ja ohjatuista tilanteista unohtamatta 
pihalla ja luonnossa oppimista. Nämä erilaiset oppimistilanteet vaativat 
joustavia, muokattavia ja tarvittaessa avautuvia oppimisympäristöjä. Ti-
loja on tärkeää myös pystyä tarvittaessa rajaamaan toiminnan sitä 
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edellyttäessä. Oppijoiden eriyttämistarpeet vaativat myös muunnelta-
vissa olevaa tilaa.

Koulusuunnittelun täytyy vastata kaikkiin nykypäivän vaatimuksiin sa-
moin kuin myös ennakoida tulevaa niin, että tänä päivänä suunnitelta-
vat ja rakennettavat oppimisympäristöt olisivat vielä kymmenienkin 
vuosien kuluttua muunneltavuutensa takia toimivia ja esteettömiä op-
pimisen tiloja. Hyvin suunnitellut opetus- ja tilaratkaisut tarjoavat niin 
opettajalle kuin oppijalle mahdollisuuden vaikuttaa kulloiseenkin oppi-
misympäristön ja -materiaalin valintaan aiempaa paremmin, ja näin 
mahdollistuvat omien yksilöllisten tavoitteiden saavuttaminen aiempaa 
toimivammin. Edelleen tulee koulusuunnittelussa kiinnittää aiempaa 
enemmän huomiota oppimisympäristöjen akustisiin vaatimuksiin sekä 
siihen, kuinka suuri rooli myös valaistuksella voi olla oppimistapahtu-
massa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on kehitetty syksyn 2018 ja ke-
vään 2019 aikana pedagogisen suunnitelman mallia koulusuunnittelu-
työn tueksi. Tämän työkalun avulla toimintayksikkö kuvaa omasta nä-
kökulmastaan sitä pedagogista toimintaa, jota jo toteutetaan tai halut-
taisiin toteuttaa pedagogisesti toimivissa oppimisympäristöissä. Samal-
la kannustetaan pohtimaan niitä rakenteita ja ratkaisuja, jotka nykyi-
sessä yksikössä mahdollistavat toimivan pedagogiikan ja haastetaan 
pohtimaan niitä rakenteita ja ratkaisuja jotka puolestaan asettavat ra-
joitteita pedagogiikan toteuttamiselle ja kehittämiselle. Pedagogisen 
suunnitelman työskentelyn ja laadinnan lähtökohtana ovat seuraavat 
valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta, Helsingin kaupungin omasta 
opetussuunnitelmasta, Helsingin digitalisaatio-ohjelmasta ja -visiosta 
sekä kaupunkistrategiasta nousevat oppimisen kulmakivet: yhteisölli-
syys ja yhteisöllinen oppiminen, tulevaisuuden taidot, oppijan osallis-
tuminen ja osallisuus sekä oppimisen kaikkiallisuus.

Pedagogista suunnitelmaa käytetään peruskorjauksen tai uudisraken-
nuksen suunnittelutyön lähtökohtana. Suunnitelman laatimiseen osallis-
tetaan yksikön henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia ja tähän osallistami-
seen tarjotaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiantuntija-apua 
ja työkaluja. Suunnitelman kehittelyssä on ollut mukana kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalta asiantuntijoita, Helsingin kaupungin asiantunti-
jaopettajia ja tilapalveluiden arkkitehtejä ja suunnittelijoita.

Moniammatillinen suunnitteluryhmä koulusuunnittelun tueksi on kanna-
tettava ajatus. Osittain sellainen on jo muodostunut pedagogisen suun-
nitelman työstön aikana. Ryhmän tarkempaa kokoonpanoa ja laajuutta 
on syytä selvittää. Ryhmän kokoonpanosta voidaan tehdä strukturoi-
dumpi ja kokoontumisia tulee jatkaa suunnitelman toimivuuden arvioin-
nin ja kehittämisen yhteydessä samoin kuin toteutettujen oppimisympä-
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ristöratkaisujen arvioinnissa. Ryhmän kokoonpanoa voidaan vielä täy-
dentää eri asiantuntijoilla. Tämän ryhmän on tärkeää tutustua jo toteu-
tettuihin koulukohteisiin ja saada sieltä käyttäjäkokemuksia ja -palautet-
ta niin pedagogeilta kuin oppijoiltakin. Samoin ryhmän tulee ylläpitää 
ajantasaista tietoaan jo olemassa olevasta kotimaisesta ja kansainväli-
sestä tutkimustiedosta erilaisten oppimisympäristöjen vaikutuksista op-
pimiseen. Edelleen tulee tutustua ja dokumentoida jo olemassa olevia 
oppimisympäristöjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja kerätä 
kokemusperäistä tietoa erilaisten ratkaisujen toimivuudesta

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
28.8.2019 mennessä lausuntoa Mari Holopaisen ja 10 muun valtuute-
tun talousarvioaloitteesta, joka koskee kasvatuksen ja koulutuksen tilo-
jen pedagogista asiantuntijaryhmää. Allekirjoittaneet valtuutetut esittä-
vät, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kokoaa asiantuntijaryh-
män määrittelemään tutkimukseen ja tietoon sekä kokemuksiin ja tar-
peisiin pohjautuen tavoitteet ja määritelmän toimiville koulu- ja päiväko-
tirakennuksille.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Aloite_Kasvatukseen ja koulutukseen tilojen pedagoginen asiantuntija-
ryhmä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 247
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
palauttamisesta 2‒3-vuotiaille vuoden 2020 alusta

HEL 2019-003315 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita omaan elämäntilan-
teeseen sopiva ja lapselleen hyvä varhaiskasvatusvaihtoehto. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2018 vuoden 2019 talousar-
viosta, joka sisälsi kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamisen yli 2-vuo-
tiailta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti Helsinki-lisän poistosta 
18.12.2018. Kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistettiin yli 2-vuotiailta 
1.5.2019 alkaen.  

Päätöksellä haluttiin vahvistaa Helsingin kaupungin strategian mukaista 
toimintaa. Varhaiskasvatuksella on eriarvostumista vähentävä merkitys 
ja varhaiskasvatus mahdollistaa tasavertaisia mahdollisuuksia kasvun 
ja oppimisen alkuvaiheessa. Helsinki tavoittelee varhaiskasvatuksen 
osallistumisasteen nostamista.
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Helsinki maksaa edelleen lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi kuntali-
sää alle puolitoistavuotiaalle perheen nuorimmalle lapselle 264 euroa ja 
1,5–2-vuotiaalle perheen nuorimmalle lapselle 218,64 euroa.

Aloitteessa esitetty 160 euron korvaus 2–3-vuotiaille on 25,45 euroa 
enemmän kuin aiempi Helsinki-lisä, joka oli 134,55 euroa. Tästä tuleva 
lisäkustannus on 0,55 miljoonaa euroa. Yhteensä aloitteen toteuttami-
seen vuoden 2020 talousarvioon tulisi varata 3,45 miljoonaa euroa.   

Kansaneläkelaitos maksaa lakisääteisen kotihoidon tuen ja kuntalisän 
kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kun-
taa tekemiensä kotihoidon tuki päätösten kulujen mukaisesti. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että perheet voivat valita lap-
selleen joko kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuspaikan tai käyt-
tää kotihoidon tukea lapsen hoitojärjestelyyn joko hoitamalla lasta itse 
tai palkkaamalla ulkopuolisen hoitajan.

1–3-vuotiasta lapsista kotihoidon tukea sai 6 527. Kotihoidon tuen 
osuus on 37 prosenttia alle 3-vuotiaista lapsista. 

Huolimatta kotihoidontuen poistosta yli 2-vuotiailta, Helsingin kaupun-
gin lasten vanhemmille tai muille huoltajille mahdollistama palvelutar-
joama on monipuolinen ja perheet voivat oman elämäntilanteensa mu-
kaan valita lapsilleen sopivan ratkaisun.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen
Helsinki-lisän maksuun yli 2-vuotiaille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
28.8.2019 mennessä lausuntoa Mika Ebelingin ja 12 muun valtuutetun 
talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon tuen Helsinki-lisän pa-
lauttamisesta 2–3-vuotiaille vuoden 2020 alusta. Valtuutetut esittävät 
aloitteessaan, että perheiden tulee itse saada päättää lapsen hoito-
muodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa perheiden todelliset vaih-
toehdot. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki palauttaa 2–3-
vuotiaiden Helsinki-lisän vuoden 2020 alusta alkaen. Aloitteessa ehdo-
tetaan 2–3-vuotiaiden Helsinki-lisäksi 160 euroa/kk.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499
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eeva.tiihonen(a)hel.fi
Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Aloite_ Helsinki-lisä 2-3 -vuotiaille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 248
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petrus Pennasen talousarvioaloitteesta ilmastoystävällisen koulu-
ruoan laadun parantamisesta

HEL 2019-003292 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla opetuksen ruokalista- ja ateria-
suunnittelua ohjaavat asiakasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset eli 
Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus VRN 2017 ja Suo-
malaiset ravitsemussuositukset VRN 2014. Tavoitteena terveyden edis-
tämisen lisäksi on ympäristön kannalta kestävä ruokavalio.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 talousarviossa on 
lasten ja oppilaiden sekä opiskelijoiden ruokapalveluihin varattu noin 
61,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 20,9 miljoonaa euroa koh-
distuu peruskoulujen ruokapalvelujen hankintaan eri palvelutuottajilta. 
Hankinta kattaa ruokapalvelujen tuottamisen kokonaisuudessaan eli 
ruoan valmistuksen ja tarjoilun sekä elintarvikkeiden hankinnan. Kus-
tannuksista noin 50 % kohdistuu elintarvikkeiden hankintaan ja noin 50 
% palveluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2020 
arviolta noin 45 500 lasta. Ateriamäärissä tämä tarkoittaa arviolta noin 
8,6 miljoonaan ateriaa vuodessa. Kouluruoan keskiarvokustannus on 
noin 2 euroa aterialta. Näin jokainen 10 sentin korotus kouluruoan raa-
ka-aineisiin edellyttää arviolta noin 860 000 euron korotusta kokonais-
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menoissa. Mahdollisia korotuksia ei ole realistista kohdistaa jokaiseen 
ateriaan vaan ne tulee kohdistaa ruokalistalla määrättyihin aterioihin. 
Seuraavassa on arvioitu jotain toimenpiteitä ja niiden kustannusvaiku-
tuksia:

 lämmin kasvislisäke (40 g) kustantaa 0,14 euroa aterialta eli kerran 
viikossa lisättynä nykyiseen ateriakokonaisuuteen kustannus 
on noin 242 000 euroa vuodessa

 kaura- tai soijamaidon tarjoaminen yhtenä juomavaihtoehtona mak-
saisi noin 610 000 euroa vuodessa oletettuna että enintään 30 % 
oppilaista valitsisi kaura- tai soijamaidon. Ravitsemussuositukset 
suosittavat edelleen kuitenkin ruokajuomaksi rasvatonta maitoa tai 
piimää, mutta kaura- tai soija voi täydentää niiden oppilaiden ateria-
kokonaisuutta, jotka juovat vettä. 

 kuuden viikon ruokalistalla olevien papu/linssi/soija kasvisruokien 
vaihtaminen uuteen kasviproteiinin lähteeseen maksaisi keskimää-
rin 0,01 euroa/ateria eli 86 000 euroa vuodessa. 

 raejuusto (20 g) salaattipöydässä yhtenä lisäkomponenttina kerran 
viikossa maksaa 0,05 euroa/annos eli 69 000 euroa vuodessa ole-
tuksena, että oppilaista 80 % ottaisivat reajuuston.

Huomioitavaa kuitenkin on, että toimiala ja ruokapalvelutuottajat ovat 
sitoutuneet sopimuksissa ja niiden palvelukuvauksissa määritettyihin 
laatu- ja kustannustasoihin. Sopimuskauden aikana ei ole mahdollista 
edellyttää palvelutuottajalta isoja muutoksia raaka-aineisiin varsinkin, 
kun niillä on kustannusvaikutuksia. Lisäksi mahdollisten sopimusmuu-
tosten toteutuksissa tulee arvioida lasten ja oppilaiden tasavertaisuus.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 talousarvioehdotus 
ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaehdotus on laadittu kaupun-
ginhallituksen hyväksymien laatimisohjeiden mukaisesti. Ohjeissa on 
määritelty kaupunkistrategian tuottavuustavoitteen sallima käyttömeno-
jen enimmäiskasvu vuonna 2020. Tämän kasvun puitteissa talousar-
vioesityksessä on huomioitu nykyisen palvelutason turvaaminen huo-
mioiden asiakasmäärän muutokset. Lisäksi on huomioitu kaupunkistra-
tegiaan sisältyviä palvelutason parannuksia. Esityksen mukainen lisäys 
ei sisälly kaupunkistrategiaan eikä sitä ole ollut mahdollista sisällyttää 
menojen kasvurajoite huomioiden talousarvioehdotukseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Petrus Pennasen ja kahden muun valtuutetun talousarvioaloit-
teesta 28.8.2019 mennessä, jossa ehdotetaan kouluruokailun käytettä-
vän määrärahan korottamisesta niin, että se vastaisi paremmin maan 
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keskiarvoa ja parantaisi ruoan laatua ilmastoystävällisen kasvisruoan 
osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Talousarvioaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 249
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Reetta Vanhasen valtuustoaloitteesta vanhemmuusvalmennuksen 
laajentamisesta

HEL 2019-006107 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että Helsingissä on 
vanhemmille edelleen riittävästi erilaisia yhdessä sosiaali- ja terveys-
toimen kanssa järjestettäviä ennaltaehkäiseviä vanhemmuutta tukevia 
perustason palveluja. Olennaista on henkilökunnan tieto ja taito ohjata 
perheet yhdessä sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa tarvitsemansa 
palvelun piiriin. Jo käytössä olevia toimintamalleja tulee kehittää ja sel-
vittää mm. muissa kunnissa käytössä olevien menetelmien sopivuutta 
Helsinkiin.

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä 3–
12-vuotiaiden käytöshäiriöisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa 
työskenteleville ammattilaisille. Ihmeelliset vuodet -ryhmätoiminta on 
juurrutettu Helsingin perheneuvolapalveluihin. Vuosina 2010-2012 Ih-
meelliset vuodet ryhmänhallinta -menetelmää vietiin ala-asteen ja esio-
petuksen opettajille. Koulutus oli suunnattu varhaiskasvatuksen henki-
löstölle, opettajille ja lasten kanssa työskenteleville, jotka haluavat pa-
rantaa lasten sosiaalisia taitoja sekä käyttää työssään positiivisia ryh-
mänhallintamenetelmiä. Koulujen oppilashuollon työntekijät osallistuivat 
myös vanhempien ryhmäohjaajakoulutukseen.  

Perusopetuksessa tehdään yhteistyötä Helvary ry:n (helsinkiläiset van-
hempainyhdistykset) kanssa. Yksittäisten oppilaiden vanhempia tava-
taan vuosittain vanhempainvartin kautta. Vanhempainiltoja on muutettu 
aiempaa toiminnallisemmaksi ja osallistavemmiksi. Vanhemmuuden 
tukeminen kuuluu perheneuvolan ydintehtäviin, ja perusopetus tekee 
heidän kanssaan kiinteää yhteistyötä tuen tarpeen selvittämiseksi ja 
kohdentamiseksi.

Hyve4-mallissa on ennaltaehkäisevää ja varhaiseen puuttumiseen täh-
täävää vanhemmuusvalmennusta. Varhaiskasvatuksessa olevan neljä-
vuotiaan lapsen laaja terveystarkastus tehdään yhteistyönä perheen, 
varhaiskasvatuksen ja neuvolan kesken. Hyve-malli koostuu varhais-
kasvatuksessa käytävästä neljävuotiaan lapsen varhaiskasvatuskes-
kustelusta, lapsen vastauksista sekä neuvolan laajasta terveystarkas-
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tuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä neuvolalääkärin 
tarkastuksen. Vanhempia pyydetään valmistautumaan tilaisuuteen, 
keskustelurungon ja tiedonsiirtolomakkeen avulla sekä kysymään lap-
selle tarkoitetut kysymykset ennen keskustelua. Laajassa terveystar-
kastuksessa tarkastellaan koko perheen hyvinvointia ja terveyttä. Per-
heen tapaamisessa käytetään keskustelurunkoa, joka on saatavilla 
usealla eri kielellä.

Helsingissä kehitetään lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskas-
vatuksen yhteistyömuotoja osana Lasten ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisemisen kaupunkistrategiahanketta Mukana-ohjelmaa. Toimenpi-
teessä vahvistetaan ennalta ehkäisevää työtä lapsiperheiden sosiaa-
liohjauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, etsitään uusia yh-
teistyön tapoja, lisätään palveluohjausta ja tiedotusta lapsiperheiden 
sosiaaliohjauksesta. Tavoitteena on, että lapsiperheet tietävät mitä tu-
kea, ohjausta, neuvontaa ja toimintaa he voivat saada ja että varhais-
kasvatuksen henkilökunta osaa palveluohjata perheitä ja tukea heitä 
moniammatillisesti heti tarpeen herättyä. Perheiden näkökulmasta toi-
mintamallin hyötynä on varhainen puuttuminen, jonka seurauksena 
heille löydetään tarkoituksenmukaiset palvelupolut oikea-aikaisesti. 
Koillis-Helsingissä suoritettavassa pilotissa luotavat 1–10-vuotiaiden 
lasten perheiden toimintamallit integroidaan myös alkuopetuksen per-
heille ja oppilashuollon palveluihin.

Leikkipuistojen lapsiperheiden toiminnan ja vauvaperhetoiminnan yh-
teistyötä tiivistetään neuvolatoiminnan kanssa. Tavoite on kirjattu Mu-
kana-ohjelmaan (toimenpide 18) jossa mm. kehitetään vauvatoiminnan 
sisältöä asiakaslähtöisemmäksi ja vanhempia paremmin palvelevaksi.

Vaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Palveluihin pääsy on tärkeä osa per-
heiden ongelmien ennaltaehkäisyä. Matalan kynnyksen palveluilla pyri-
tään saavuttamaan niitä lapsia ja vanhempia, jotka tarvitsevat enem-
män tukea. Perheiden kynnystä käyttää ennaltaehkäiseviä palveluita 
pyritään madaltamaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 10.9.2019 mennessä valtuutettu Reetta Vanhasen ja 19 muun 
valtuutetun valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että Helsingissä laa-
jennetaan vanhemmuusvalmennusta siten, että kaikilla perheillä, jotka 
kokevat tarvitsevansa tukea vanhemmuuteen, on mahdollisuus osallis-
tua siihen. Riskiperheet pyritään myös tunnistamaan entistä varhai-
semmassa vaiheessa ja ohjaamaan toiminnan pariin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 250
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mirita Saxbergin toivomusponnesta kohdentaa riittävästi resursseja 
perhepäivähoidossa tapahtuvan alle kolmevuotiaiden lasten var-
haiskasvatuksen tukemiseen

HEL 2018-012639 T 00 00 03

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Helsingissä on kunnallisia perhepäivähoitajia noin 100 ja ryhmäperhe-
päivähoitajia noin 160. Alle kolmevuotiaiden osuus perhepäivähoidossa 
hoidettavista lapsista on 44 prosenttia (04/19). Perhepäivähoidossa 
hoidettavien lasten määrä on laskenut. Suunta on samankaltainen 
muissa suurissa kaupungeissa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä kohdentaa riittävästi re-
sursseja perhepäivähoidossa tapahtuvan alle kolmevuotiaiden lasten 
varhaiskasvatuksen tukemiseen. Alle kolmevuotiaiden suhteellinen 
osuus on kasvanut viime vuosina perhepäivähoidossa. Tähän on vai-
kuttanut mm. maksuttoman varhaiskasvatuksen kasvu ja toimintamuo-
don sopivuus erityisesti pienille lapsille. Helsingissä nähdään tärkeänä 
pitää perhepäivähoito yhtenä vaihtoehtona varhaiskasvatuspalveluissa.

Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat kodinomaisuus ja pieni ryhmä. Per-
hepäivähoitajat liikkuvat paljon alueellaan ja verkostoituvat niin toisten 
perhepäivähoitajien, leikkipuistojen, kirjastojen ja muiden alueen toimi-
joiden kanssa aktiivisesti. Toimialalla pidetään tärkeänä ja arvokkaana 
perhepäivähoidon tekemää alueellista työtä. Aleittain on sovittu, että 
kehitetään myös perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyötä, katsomal-
la jokaiselle perhepäivähoitajalle kaveripäiväkoti, jonka kanssa kehite-
tään yhteistyötä tiiviimmin. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä kohdistaa resursseja 
perhepäivähoidon kehittämiseen sekä alle kolmevuotiaiden lasten var-
haiskasvatuksen tukemiseen:  

 Kehittäen kunnallisten perhepäivähoitajien pedagogista ohjausta 
sekä yksityisten perhepäivähoitajien tiedotusta ja valvontaa. 

 Uudistaen viestintää ja sekä kiinteyttäen perhepäivähoidon yhteyttä 
muuhun varhaiskasvatukseen.

 Kannustaen Helsingin liikkumisohjelman sekä valtakunnallisen Ilo 
kasvaa liikkuen -ohjelman mukaisella koulutuksella ja ohjauksella 
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perhepäivähoitajia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa edistä-
mään lasten – erityisesti myös alle kolmevuotiaiden – liikkumisen 
mahdollisuuksia omalla asuinalueellaan ja koko kaupungissa.

 Kehittäen perhepäivähoidon yhteistyötä lastenkulttuuritoimijoiden ja 
alueensa kirjaston kanssa kulttuurin toimijoiden kuten esimerkiksi 
TaideRaide-residenssitaiteilijoiden tuella.

Kuntatyönantajat asettivat työryhmän (KVTES Liite 12, 14 §), jonka teh-
tävänä oli selvittää KVTES:n liitteen 12 työaikaa koskevien määräysten 
uudistamistarvetta ja kehittämisedellytyksiä sekä tehdä 31.5.2019 
mennessä sopimusneuvotteluiden tueksi tähän selvitykseen perustuvat 
ehdotukset palkkausmääräysten muuttamiselle. Tämän selvitystyön tu-
loksia ei julkaista vaan kevään 2020 aikana selviää, mihin sopimus-
neuvottelut johtavat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa valtuutettu Mirita Saxbergin toivomusponnesta: Hyväksyessään 
esityksen talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 
2019-2021 kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mah-
dollisuudet kohdentaa riittävästi resursseja perhepäivähoidossa tapah-
tuvan alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Risto Keskinen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 050 597 8748

risto.keskinen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Saxberg Mirita, toivomusponsi, Kvsto 28.11.2018 asia 3
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 251
Peruskoulujen teknisentyön puuntyöstökoneiden, -laitteiden ja tar-
vikkeiden hankinta ajalle 1.7.2019‒ 30.6.2022

HEL 2019-004539 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein peruskoulujen teknisentyön puuntyöstökoneiden, -laitteiden ja tar-
vikkeiden hankinnasta ajalle 1.7.2019‒30.6.2022 seuraavasti:

Ab Bäck & Co (0209238-3)
- pyörösahat
- hiomakoneet
- puusorvit
- hiomapöydät
- liimapuristinvaunut

Step Systems Oy (0909748-6)
- vannesahat
- oikohöylät
- tasohöylät
- alajyrsinkoneet ja pöydät
- höyläpenkit
- levyvaunut

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan alle-
kirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat sopimukset ja oikeuttaa hallinto-
johtajan hyväksymään tilaukset.

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo on n. 700 000 euroa, alv. 0 %.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puuntyöstökoneet, vertailutaulukko_233451

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 15.4.2019 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-004539 / 15.4.2019. Peruskoulu-
jen teknisentyön puuntyöstökoneiden, - laitteiden ja tarvikkeiden han-
kinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 17.4.2019 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 18.5.2019. Määräaikaan mennessä saapui kaksi 
(2) tarjousta: Ab Bäck & Co Oy ja Step Systems Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa VI.4 (Muut ehdot) on esitetty tarjoajan sovel-
tuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen, ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja  Ab Bäck & Co Oy ja Step 
Systems Oy valittiin tarjousvertailuun.

Tarjousten vertailu

Hankittavien laitteiden  valintaperusteena on kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan VI.4 (Hankinnan kohteen kriteerit) mukaan 
hinnan painoarvo on 85 % ja laadun 15 %. Laadun osalta arvioitiin ta-
kuuajan vähimmäisvaatimuksen (2 vuotta) ylittävää osuutta.
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Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Sopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella, kuitenkin ai-
kaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei sitoudu mihinkään hankinta-
määriin.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Puuntyöstökoneet, vertailutaulukko_233451

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 252
Oikaisuvaatimus Luma-välineiden ja tarvikkeiden hankinnasta Alp-
pilan lukioon

HEL 2019-002357 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi IS-Vet Oy:n kasvatus- ja koulu-
tuksen toimialan hankintapäällikön päätökseen 13 § (5.6.2019) kohdis-
taman oikaisuvaatimuksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa pe-
rusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 11.6.2019_henkilötiedot poistettu
2 Vastine Hankintaoikaisuvaatimukseen 28.6.2019_henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

IS-Vet Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikön 5.6.2019 tekemään 
hankintapäätökseen 13 § Luma‐välineet ja tarvikkeet Alppilan lukioon.

Is-Vet Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, että Tevella Oy:n kemian 
osa-alueeseen tekemä tarjous tulisi hylätä tarjouspyynnön vastaisena. 
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Oikaisuvaatimuksen mukaan seuraavat Tevella Oy:n tarjouksessaan 
tarjoamat tuotteet eivät ole tarjouspyynnön mukaisia: kantakori 15:lle 
reagenssipullolle, statiivivaunu 1000x450x1050, alkuaineiden jaksolli-
sen järjestelmän kartta, hiosvälinesarja, koeputkiteline 16 mm koeput-
kille, kantokori 8:lle reagenssipullolle. IS-Vet Oy:n tuotekohtaiset perus-
telut löytyvät tämän hankintapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaati-
muksesta (liite 1).

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että Tevella Oy:n tarjouksen 
kokonaishinta antoi viitteitä siitä, etteivät tarjotut tuotteet ole lukiotason 
opetukseen sopivia ja ovat siten ristiriidassa tarjouspyynnön maininnan 
"tarjottujen tuotteiden tulee olla opetuskäyttöön soveltuvia" kanssa. 

Tevella Oy on toimialan pyynnöstä antanut IS-Vet Oy:n oikaisuvaati-
mukseen vastineensa (liite 2). Tevella Oy katsoo vastineessaan, ettei-
vät IS-Vet Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittämät perusteet 
edellytä Tevella Oy:n osakokonaisuuteen Kemia jättämän tarjouksen 
hylkäämistä miltään osin. 

Esittelijä katsoo, ettei perusteita alkuperäisen hankintapäätöksen muut-
tamiselle esitettyjen perusteiden valossa ole. Lisäksi oikeuskäytännös-
sä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti 
oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei 
sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 11.6.2019_henkilötiedot poistettu
2 Vastine Hankintaoikaisuvaatimukseen 28.6.2019_henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
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Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja suunnittelu-
palvelut Hankintapalvelut Hankintapäällikkö 05.06.2019 § 13

HEL 2019-002357 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Luma-välineet ja tarvikkeet hankitaan 
seuraavasti:

Osa-alue 1, Fysiikka: IS-Vet Oy (Y-tunnus 2615891-4)

Osa-alue 2, Kemia: Tevella Oy (Y-tunnus 2575744-8)

Osa-alue 3, Biologia: IS-Vet Oy (Y-tunnus 2615891-4)

Osa-alue 4, Maantieto: IS-Vet Oy (Y-tunnus 2615891-4)

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 77 394 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu kilpailutukseen HEL 2019-002357 Luma-välineet ja 
tarvikkeet Alppilan lukioon. 

Luma-välineillä ja tarvikkeilla tarkoitetaan seuraavissa oppiaineissa 
käytettäviä välineitä ja tarvikkeita: fysiikka, kemia, biologia ja maantieto. 

Kyseessä on kansalliset kynnysarvot ylittävä tavarahankinta. Tarjous-
pyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi-palve-
lussa 9.5.2019. Lisäksi hankinnasta julkaistiin korjausilmoitus 
22.5.2019.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 31.5.2019 klo 9.00. Määräaikaan 
mennessä tarjouksia saapui kaksi (2) kappaletta: IS-Vet Oy ja Tevella 
Oy.

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

Vertailuperusteena oli halvin kokonaishinta, maksimipisteet 100 pistet-
tä.
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Hinnaltaan edullisin tarjous sai maksimipisteiden verran vertailupisteitä. 
Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tar-
jouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) 
ja kerrotaan maksimipisteillä (X/Y* 100). 

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valitaan yksi toimit-
taja. 

Tarjousten vertailu on kerrottu liitteessä ”Tarjousten vertailu”.

Kyseessä on kertahankinta Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle Alppilan lukioon.

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

Lisätiedot
Viljami Packalen, Hankinta-asiantuntija, puhelin

viljami.packalen(a)hel.fi
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§ 253
Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen eräiden Helsingin kaupungin 
koulujen, päiväkotien ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipis-
teiden siivous- ja ruokapalvelut

HEL 2019-001377 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 28.5.2019 (§ 167) te-
kemäänsä hankintapäätöstä Fazer Food Services Oy:n tekemän han-
kintaoikaisun johdosta siten, että kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 
hyväksyä käydyn tarjouskilpailun perusteella Fazer Food Services Oy:n 
tekemän tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ruoka- ja sii-
vouspalveluissa ryhmään seitsemän.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan alle-
kirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja 
päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen sekä 
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 730 000 euroa 
huomioiden perussopimus- ja optiokaudet.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 13.6.2019 Fazer Food Services Oy, henkilötiedot pois-
tettu

2 vertailutaulukko_korjattu
3 Lausunto oikaisuvaatimukseen_Palmia Oy_henkilötiedot poistet-

tu_LUOTTAMUKSELLINEN

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti
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Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
seen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Fazer Food Services Oy:n 13.6.2019 tekemän oikaisuvaatimuksen, 
jonka kyseinen tarjoaja oli tehnyt Helsingin kaupungin kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan 28.5.2019 (§ 167) tekemästä eräiden Helsingin kau-
pungin koulujen, päiväkotien ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimi-
pisteiden siivous- ja ruokapalvelujen hankintapäätöksessä ajalle 
1.8.2019 - 31.7.2022. Hankintapäätöksessä oli virheellisesti valittu 
Palmia Oy palveluntuottajaksi ruoka- ja siivouspalvelujen ryhmään 7 
(Strömbergin ala-aste ja esikouluryhmä Kisälli, ruokapalvelut ja Ström-
bergin ala-aste siivouspalvelut).

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että Helsingin kaupungin kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan alkuperäinen hankintapäätös 28.5.2019 § 167 
tulisi kumota ruoka- ja siivouspalvelujen ryhmän 7 osalta. Fazer Food 
Services Oy:n perustelujen mukaan sen laatupisteet olivat alkuperäisen 
hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa laskettu väärin. 
Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä (liite 1). Vertailutaulukon tie-
doista puuttuivat Fazer Food Services Oy:n saamat täydet laatupisteet 
siivouksen laatuliitteistään. Korjattu tarjousvertailu on tämän asian liit-
teenä (liite 2). Korjatun tarjousvertailun perusteella Fazer Food Ser-
vices Oy on tehnyt kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
ryhmään seitsemän.

Esittelijä katsoo, että esitettyjen perusteiden valossa alkuperäistä han-
kintapäätöstä tulee oikaista ehdotuksen mukaisesti. Myöskään Palmia 
Oy ei pyydetyssä vastineessaan ole kiistänyt oikaisuvaatimuksen teki-
jän vaatimusta ja pitää oikaisuvaatimusta perusteltuna siltä osin kuin se 
koskee kilpailijan laatupisteiden huomiotta jättämistä lopullisessa piste-
vertailussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 13.6.2019 Fazer Food Services Oy, henkilötiedot pois-
tettu

2 vertailutaulukko_korjattu
3 Lausunto oikaisuvaatimukseen_Palmia Oy_henkilötiedot poistet-

tu_LUOTTAMUKSELLINEN

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
seen

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.05.2019 § 167

HEL 2019-001377 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että ajalla 1.8.2019 -31.7.2022 siivous- ja ruokapalveluja hanki-
taan eräisiin kaupungin kouluihin, päiväkoteihin ja Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston toimipisteisiin seuraavasti:

 Ruokapalvelut
Palmia Oy ( (FI26537623)
- ryhmät 1-6

 Siivouspalvelut
SOL Palvelut Oy  (21602991)
- ryhmät 3-4 

 Ruoka- ja siivouspalvelut
Palmia Oy
- ryhmä 7
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Services Neton  (2157359-6) 
tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska siitä puuttui laatuvertai-
lussa tarvittavat liitteet ja tarjoushinnat.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan allekir-
joittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja päät-
tämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvit-
taessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on n. 15 403 000 eu-
roa, alv. 0 %, sisältäen option.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Erja Hammarén, asiantuntija, puhelin: 310 20464

erja.hammaren(a)hel.fi
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§ 254
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2019-006551 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
päiväkodinjohtajan 3.6.2019 (nro 201900308) tekemästä päätöksestä, 
koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta pää-
töksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa peruste-
luinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 3.6.2019
2 Oikaisuvaatimus 4.6.2019

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodin johtajan pää-
tös 3.6.2019 (nro 201900308, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä var-
haiskasvatuksesta (liite 2). Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään 
varhaiskasvatuspaikka jostakin hakemuksessa esitetyistä päiväkodeis-
ta tai päiväkoti Muksulaaksosta tai ryhmäperhepäiväkodeista Harlekiini 
ja Pikkupirtti, koska huoltajat pitävät kohtuuttomana sitä, että myönnet-
ty varhaiskasvatuspaikka on liikenteellisesti kaukana sekä muutoin oi-
kaisuvaatimuksesta lähemmin ilmenevillä perusteilla. 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Kampinmalmi - Lauttasaari -Töölön varhaiskasvatusalueen sijoitusko-
kous pidettiin 3.6.2019. Oikaisuvaatimuksen tehneen perheen hoidon 
aloituksen toive oli 5.8.2019.  Kokouksessa sijoitettiin hakijoita perheen 
hakemuksessa esitettyihin päiväkoteihin seuraavasti.  Päiväkoti Vaah-
terassa, Kivelässä ja Topeliuksessa ei ollut yhtään vapaata paikkaa ja 
näihin päiväkoteihin ei voitu tarjota ko. lapselle varhaiskasvatuspaik-
kaa. Päiväkoti Päiväpirtissä oli vapaana yksi paikka, johon sijoitettiin 
kaksi lasta niin, että toinen käyttää paikkaa kaksi ja toinen kolme päi-
vää. Päiväkoti Ratikassa oli yksi paikka vapaana ja siihen sijoitettiin 
lapsi, joka palasi päiväkotiin hoidonkeskeytykseltä.

Hakemuksessa ei ole ollut kirjattuna Muksulaaksoa tai Pikkupirttiä, ja 
näin ollen näitä ei kokouksessa huomioitu. 

Perheelle osoitettiin varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Lapinlahdesta, 
Töölöstä. Perhe ei ottanut varhaiskasvatuspaikkaa vastaan.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 3.6.2019
2 Oikaisuvaatimus 4.6.2019

Muutoksenhaku
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Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 255
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2019-007029 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
päiväkodinjohtajan 10.6.2019 (nro 201900076) tekemästä päätöksestä, 
koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta pää-
töksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa peruste-
luinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 10.6.2019
2 Oikaisuvaatimus 17.6.2019

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodinjohtajan pää-
tös 10.6.2019 (nro 201900076, liite1).

Oikaisuvaatimus
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Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä var-
haiskasvatuksesta (liite 2). Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään 
varhaiskasvatuspaikka lähempää kotia, koska Kaisaniemi sijaintina on 
perheen mielestä täysin kohtuuton ja sinne vienti ja tuonti kestää ajalli-
sesti liian kauan. Henkilöautolla perhe ei näe mielekkääksi matkustaa. 
Heidän työpaikkojensa osoitteet saattavat vaihdella asiakastoimek-
siannoista riippuen, joten varhaiskasvatuspaikan saaminen läheltä ko-
tia on tärkeä. 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Perheelle on tarjottu varhaiskasvatuspaikkaa läntisen varhaiskasvatu-
salueen käyttöön osoitetuista tiloista Kaisaniemestä, mikä on ollut lähin 
avoin varhaiskasvatuspaikka, mitä on perheelle voitu tarjota. Perhe ei 
ottanut tarjottua paikkaa vastaan, eikä perheellä ole tällä hetkellä ha-
kemusta varhaiskasvatukseen. Lähempänä perheen kotia olevaa var-
haiskasvatuspaikkaa ei voida etsiä ennen kuin perhe jättää hakemuk-
sen varhaiskasvatukseen. 

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 10.6.2019
2 Oikaisuvaatimus 17.6.2019

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
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nen toimielimen päätös
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§ 256
Oikaisuvaatimuksen peruuttaminen

HEL 2019-007456 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että koska ********** on peruut-
tanut koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtavan palveluvastaa-
van 28.5.2019 (§ 5479) tekemää päätöstä koskevan 28.6.2019 Helsin-
gin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen, enemmän 
lausunnon antaminen asiasta raukeaa.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimuksen peruutus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle on tehty Helsingin kaupungin kir-
jaamoon 28.6.2019 saapunut oikaisuvaatimus koululaisten iltapäivä-
toiminnan yksikköä johtavan palveluvastaavan 28.5.2019 (§ 5479) te-
kemästä myönteisestä päätöksestä iltapäivätoimintaan ottamisesta.

Oikaisuvaatimus on peruutettu Helsingin kaupungin kirjaamoon 
5.7.2019 saapuneella ilmoituksella.
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Koska oikaisuvaatimus on peruutettu, enemmän lausunnon antaminen 
asiassa raukeaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimuksen peruutus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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§ 257
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-007689 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 17.5.2019 (§ 2237) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
17.5.2019 (§ 2237) tehnyt myönteisen päätöksen 1. vuosiluokan oppi-
laan iltapäivätoimintaan ottamisesta Helsingin NMKY:n Pakilan Hyvän 
Paimenen kirkon iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kui-
tenkin hakenut iltapäivätoimintapaikkaa Helsingin NMKY:n Pakilan toi-
mintakeskuksen (kerhotalo) iltapäivätoiminnasta. 
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 4.7.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

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

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 14.5.2019 (§ 39) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Helsingin NMKY:n Pakilan toi-
mintakeskuksen ryhmässä oli paikkoja vähemmän kuin hakijoita. Alue-
koordinaattorin selvityksen mukaan kyseiseen toimintaan otettiin 60 
lasta ja hakijoita oli yhteensä 102. Kyseiseen ryhmään haki 1. vuosi-
luokkalaisia 74. Ilman arvontaa otettiin vain erityistä tukea saavat oppi-
laat. Tämän jälkeen loput paikat arvottiin 1. vuosiluokan oppilaiden 
kesken. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyritään paik-
ka osoittamaan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoimintapaikois-
ta. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi on saanut paikan Helsingin NM-
KY:n Pakilan Hyvän Paimenen kirkon ryhmästä.

Iltapäivätoimintaa ottamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämiä perusteita. Oikaisuvaa-
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timuksen tekijän esittämät perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ot-
taa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä. 

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 258
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-008181 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta jätti tutkimatta ********** koululaisten il-
tapäivätoiminnan yksikköä johtavan palveluvastaavan 28.5.2019 (§ 
5479) tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisu-
vaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoi-
hin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
28.5.2019 (§ 5479) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta. Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 
postin kuljetettavaksi.

Päätöksestä on tehty 15.7.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon saa-
punut oikaisuvaatimus.
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Oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntalain 139 §:n mukaan päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle so-
velletaan, mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksian-
nosta. Hallintolain 59 §:n mukaan tavallinen tiedoksianto toimitetaan 
postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen 
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. 

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtavan palveluvastaavan 
päätöksestä käy ilmi, että päätös oppilaan huoltajille oikaisuvaatimu-
sohjeineen on annettu postin kuljetettavaksi 20.6.2019. Määräajan vii-
meinen päivä oli 11.7.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin 
kaupungin kirjaamoon 15.7.2019.

Oikaisuvaatimusta ei ole tehty oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oi-
kaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 259
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-007207 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 20.5.2019 (§ 3213) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
20.5.2019 (§ 3213) tehnyt myönteisen päätöksen 1. vuosiluokan oppi-
laan iltapäivätoimintaan ottamisesta lasten ja nuorten Kerhotoiminta 
Oy:n (Nano) Hiidenkiven peruskoulun iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaa-
timuksen tekijä on kuitenkin hakenut paikkaa Tapanilan Erä ry:n liikun-
tapainotteisesta iltapäivätoiminnasta. Oikaisuvaatimusta perustellaan 
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muun muassa sillä, että ko. iltapäivätoiminnan järjestäjä on luvannut 
oikaisuvaatimuksen tekijälle paikan ko. iltapäivätoiminnan ryhmästä. 

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 20.6.2019 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

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

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 14.5.2019 (§ 39) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Tapanilan Erä ry:n liikuntapai-
notteisessa iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin 
hakijoita. Aluekoordinaattorin selvityksen mukaan kyseiseen toimintaan 
haki yhteensä 83 lasta, joista 45 otettiin. Ryhmään haki 1. vuosiluokka-
laisia 64. Ilman arvontaa otettiin vain erityistä tukea saavat oppilaat. 
Tämän jälkeen loput paikat arvottiin 1. vuosiluokan oppilaiden kesken. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi ei saanut paikkaa arvonnan perus-
teella. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyritään paikka 
osoittamaan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoimintapaikoista. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi on saanut paikan lasten ja nuorten 
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Kerhotoiminta Oy:n (Nano) Hiidenkiven peruskoulusta. Helsingin kau-
punki päättää iltapäivätoiminnan paikoista opetuslautakunnan suomen-
kielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämien iltapäivätoimintaan otta-
misen perusteiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan pai-
koista päätettäessä.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 94 (146)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/33
13.08.2019

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

§ 260
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-007200 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 20.5.2019 (§ 3221) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
20.5.2019 (§ 3221) tehnyt myönteisen päätöksen 1. vuosiluokan oppi-
laan iltapäivätoimintaan ottamisesta lasten ja nuorten Kerhotoiminta 
Oy:n (Nano) Hiidenkiven peruskoulun iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaa-
timuksen tekijät ovat kuitenkin hakeneet paikkaa Tapanilan Erä ry:n lii-
kuntapainotteisesta iltapäivätoiminnasta. 
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 19.6.2019 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

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

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 14.5.2019 (§ 39) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Tapanilan Erä ry:n liikunta-
painotteisessa iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän 
kuin hakijoita. Aluekoordinaattorin selvityksen mukaan kyseiseen toi-
mintaan haki yhteensä 83 lasta, joista 45 otettiin. Ryhmään haki 1. 
vuosiluokkalaisia 64. Ilman arvontaa otettiin vain erityistä tukea saavat 
oppilaat. Tämän jälkeen loput paikat arvottiin 1. vuosiluokan oppilaiden 
kesken. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi ei saanut paikkaa arvon-
nan perusteella. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyri-
tään paikka osoittamaan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoi-
mintapaikoista. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi on saanut paikan 
lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:n (Nano) Hiidenkiven peruskoulus-
ta. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voi-
daan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.
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Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 261
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-007324 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 23.5.2019 (§ 4317) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
23.5.2019 (§ 4317) tehnyt myönteisen päätöksen 1. vuosiluokan oppi-
laan iltapäivätoimintaan ottamisesta Helsingin seurakuntayhtymän Vii-
kin kirkon iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kuitenkin 
hakenut iltapäivätoimintapaikkaa Latokartanon peruskoulusta. Oikaisu-
vaatimusta perustellaan mm. terveydellisillä syillä oikaisuvaatimuksesta 
tarkemmin ilmenevästi.
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 25.6.2019 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

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

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaat ja 
erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, 
ryhmään otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan 
huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. 
Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enem-
män kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten 
kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, ilta-
päivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetus-
lain mukaisista toimintapaikoista.

Varhaiskasvatusjohtaja on 14.5.2019 (§ 39) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Latokartanon peruskoulun ilta-
päivätoiminnan ryhmässä oli paikkoja vähemmän kuin hakijoita. Alue-
koordinaattorin selvityksen mukaan kyseiseen toimintaan haki yhteen-
sä 48 lasta, joista 31 otettiin. Ryhmään haki 1. vuosiluokkalaisia 35. Il-
man arvontaa otettiin vain erityistä tukea saavat oppilaat. Tämän jäl-
keen loput paikat arvottiin 1. vuosiluokan oppilaiden kesken. Oikaisu-
vaatimuksen tekijän lapsi ei saanut paikkaa arvonnan perusteella. Jos 
lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyritään paikka osoitta-
maan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoimintapaikoista. Oikai-
suvaatimuksen tekijän lapsi on saanut paikan Helsingin seurakuntayh-
tymän Viikin kirkon iltapäivätoiminnasta.
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Iltapäivätoimintaa ottamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämiä perusteita. Oikaisuvaa-
timuksen tekijän esittämät perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ot-
taa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä. 

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 262
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-007226 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 24.5.2019 (§ 4856) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
24.5.2019 (§ 4856) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta Helsingin seurakuntayhtymän Munkkiniemen seurakunnan 
Munkkivuoren kirkon toimipaikan iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijät ovat kuitenkin hakeneet paikkaa Helsingin jalkapalloklubi 
ry:n iltapäivätoiminnasta Munkkivuoren ala-asteen koululta. Oikaisu-
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vaatimuksen tekijöiden mukaan päätöksen perustelut eivät päde hei-
dän lapseensa.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 24.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

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

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

Varhaiskasvatusjohtaja on 14.5.2019 (§ 39) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Helsingin jalkapalloklubi 
ry:n Munkkivuoren ala-asteen koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä 
paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Kyseiseen toimintaan on hakenut 
yhteensä 74 lasta, joista 46 otettiin. Aluekoordinaattorin mukaan ryh-
mään on otettu ainoastaan 1. vuosiluokan oppilaat ja erityistä tukea 
saavat oppilaat. Ko. oppilas on 2. vuosiluokan oppilas, eikä hänellä ole 
erityisen tuen päätöstä. Kukaan 2. vuosiluokan yleisopetuksen oppilas 
ei ole saanut paikkaa ko. ryhmästä. Jos lapsi ei tule valituksi hake-
maansa ryhmään, pyritään paikka osoittamaan alueen muista peruso-
petuksen iltapäivätoimintapaikoista. Tällä perusteella oikaisuvaatimuk-
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sen tekijöiden lapsi on saanut paikan Helsingin seurakuntayhtymän 
Munkkiniemen seurakunnan Munkkivuoren kirkon iltapäivätoiminnasta. 
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voi-
daan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 263
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-007435 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 28.5.2019 (§ 5485) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
28.5.2019 (§ 5485) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
Pakilan ala-asteen iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat 
kuitenkin hakeneet paikkaa Helsingin NMKY:n Pakilan toimintakeskuk-
sen iltapäivätoiminnasta. 
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 27.6.2018 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

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

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

Varhaiskasvatusjohtaja on 14.5.2019 (§ 39) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden hakemassa Helsingin NMKY:n Pakilan 
toimintakeskuksen iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän 
kuin hakijoita. Kyseiseen toimintaan on hakenut yhteensä 102 lasta, 
joista 60 otettiin. Aluekoordinaattorin mukaan ryhmään on otettu ai-
noastaan 1. vuosiluokan oppilaita ja erityistä tukea saavia oppilaita. 
Ryhmään haki 1. vuosiluokkalaisia 74. Ilman arvontaa otettiin vain eri-
tyistä tukea saavat oppilaat. Tämän jälkeen paikat arvottiin 1. vuosiluo-
kan oppilaiden kesken. Ko. oppilas on 2. vuosiluokan oppilas, eikä hä-
nellä ole erityisen tuen päätöstä. Kukaan 2. vuosiluokan yleisopetuksen 
oppilas ei ole saanut paikkaa ko. ryhmästä. Kaikki 2. vuosiluokan ylei-
sopetuksen oppilaat arvottiin kahteen eri iltapäivätoimintapaikkaan. Jos 
lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyritään paikka osoitta-
maan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoimintapaikoista. Tällä 
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perusteella oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapsi on saanut paikan Hel-
singin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Pakilan ala-as-
teen iltapäivätoiminnasta. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet ei-
vät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan pai-
koista päätettäessä.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 264
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2019-007612 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 28.5.2019 (§ 5552) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Eeva-Liisa Tiihonen

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
28.5.2019 (§ 5552) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Maunulan 
ala-asteen koulun iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on 
kuitenkin hakenut paikkaa Helsingin Jalkapalloklubi ry:n iltapäivätoi-
minnasta Maunulan ala-asteen koululta. 
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Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 20.6.2019 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 3.7.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja 
oikealle toimielimelle.

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

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

Varhaiskasvatusjohtaja on 14.5.2019 (§ 39) päättänyt siirtää toimival-
taansa niin, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palve-
luvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Helsingin Jalkapalloklubi ry:n 
Maunulan ala-asteen koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli 
vähemmän kuin hakijoita. Aluekoordinaattorin selvityksen mukaan 
ryhmään haki 106 lasta. Ilman arvontaa otettiin 1. vuosiluokan ja erityi-
sen tuen oppilaat. Ko. oppilas on 2. vuosiluokan oppilas eikä hänellä 
ole erityisen tuen päätöstä. Tämän jälkeen paikat arvottiin 2. vuosiluo-
kan oppilaiden kesken. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi ei saanut 
paikkaa arvonnan perusteella. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa 
ryhmään pyritään paikka osoittamaan alueen muista perusopetuksen il-
tapäivätoimintapaikoista. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi on saanut 
paikan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Maunulan ala-
asteen koulun iltapäivätoiminnan ryhmästä. Oikaisuvaatimuksessa esi-
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tetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäi-
vätoiminnan paikoista päätettäessä.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 265
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 266
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 267
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 30 k.)
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§ 268
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 269
Oikaisuvaatimus koskien palkan oikaisua

HEL 2019-005396 T 01 02 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta jätti tutkimatta ********** oikaisuvaati-
muksen, koska oikaisuvaatimusta ei ole tehty viranomaisen päätökses-
tä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Palkanoikaisuvaatimus 2.5.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 
momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
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se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.  
Koska oikaisuvaatimus ei kohdistu viranomaisen päätökseen, oikaisu-
vaatimus tulee jättää tutkimatta. Asia koskee palkan määrää.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänen palkkansa oikaistaan 
1.8.2018 alkaen erityisluokanopettajan palkaksi. Lisäksi hän vaatii, että 
maksamatta olevat palkanerotukset suoritetaan hänelle välittömästi. 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Hän 
kertoo, että hänen esimiehensä, ala-asteen koulun rehtori, on kirjalli-
sesti luvannut hänelle erityisluokanopettajan tehtävän ja palkan. Oikai-
suvaatimuksen tekijä on vielä kesäkuussa 2018 varmistanut asian esi-
mieheltään.

Työn alettua kävi ilmi, että oikaisuvaatimuksen tekijälle maksetaan eri-
tyisopettajan palkan sijaan luokanopettajan palkkaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että hän kuitenkin työskentelee eri-
tyisluokanopettajana toisen erityisluokanopettajan kanssa samassa 
ryhmässä. Toinen erityisluokanopettaja saa erityisluokanopettajan 
palkkaa.

Lähemmin oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimusten perustelut ilmene-
vät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on toistaiseksi voimassa oleva virka luo-
kanopettajana 1.8.2014 alkaen. Viranhoitomääräys luokanopettajan 
työhön tehtiin 19.5.2014. Viranhoitomääräys perustui johtokunnan 
19.3.2014 tekemään päätökseen (6 §). Viranhoitomääräyksestä ilme-
nee, että oikaisuvaatimuksen tekijälle maksetaan OVTES:n mukaista 
luokanopettajan palkkaa.

Lukuvuonna 2018–2019 oikaisuvaatimuksen tekijä työskenteli luokan-
opettajan vakanssillaan ja hänen työparinsa erityisluokanopettajan va-
kanssilla. Kyseisessä luokassa on mitoitus yhdelle luokanopettajalle ja 
yhdelle erityisluokanopettajalle. Oikaisuvaatimuksen tekijälle maksettiin 
luokanopettajan vakanssin mukaista palkkaa.

Rehtori on tuonut oikaisuvaatimuksen tekijälle esiin jo syyskuussa 
2018, että hänelle ei voida maksaa erityisluokanopettajan palkkaa, 
vaikka hänellä on erityisluokanopettajan kelpoisuus. Luokassa työsken-
teli jo yksi erityisluokanopettaja, eikä mitoituksesta johtuen luokkaan ol-
lut mahdollista ottaa toista erityisluokanopettajaa. Rehtorilla ei ole toi-
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mivaltaa poiketa mitoituksesta. Rehtorilla ei myöskään ole toimivaltaa 
sijoittaa oikaisuvaatimuksen tekijää muuhun kuin siihen palkkahinnoit-
telukohtaan, johon tämä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti kuuluu 
(KHO 5349/2018).

Rehtorilta saadun tiedon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on päättä-
nyt jäädä silloiseen tehtäväänsä luokanopettajan vakanssille siitä huo-
limatta, että hänelle on kerrottu, ettei hän voi saada erityisluokanopetta-
jan vakanssia. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on ollut mahdollisuus jo 
syyskuussa 2018 hakeutua erityisluokanopettajan tehtäviin, mitä hän ei 
ole tehnyt.

Asiassa ei ole tehty päätöstä, jonka mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä 
työskentelisi erityisluokanopettajana lukuvuonna 2018–2019. Oikaisu-
vaatimuksen tekijälle ei ole myöskään tehty erityisluokanopettajan teh-
tävää koskevaa viranhoitomääräystä. Näin ollen hänelle ei ole tullut 
maksaa erityisluokanopettajan palkkaa. Hän on työskennellyt omalla 
luokanopettajan vakanssillaan ja hänelle on maksettu OVTES:n mu-
kaista luokanopettajan palkkaa.

Johtopäätös

Asiassa ei ole tehty päätöstä, jonka mukaan oikaisuvaatimuksen teki-
jällä olisi erityisluokanopettajan vakanssi. Näin ollen oikaisuvaatimusta 
ei ole tehty viranomaisen päätöksestä. Esittelijä esittää edellä lausut-
tuun viitaten, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Palkanoikaisuvaatimus 2.5.2019
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Otteen vastaanottaja
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§ 270
Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan ottamisesta määrä-
ajaksi

HEL 2019-006906 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen, 
jonka hän on tehnyt Laajasalon peruskoulun rehtorin 12.6.2019 teke-
mästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet ei-
vät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 3

Rehtori Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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********** on tehnyt 13.6.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Laajasalon peruskoulun rehtorin 12.6.2019 
tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Laajasalon peruskou-
luun sijoitettuun matematiikan ja fysiikan päätoimisen tuntiopettajan 
tehtävään määräajaksi 1.8.2019‒31.7.2020 FM **********

Laajasalon peruskoulun rehtori on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mu-
kaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 3.5.2019 (§ 40) tekemään päätökseen perustuen määrä-
aikaisen opettajanviran hoitajan ottaa peruskoulun rehtori.

Hakuprosessista

Laajasalon peruskouluun sijoitetun matematiikan ja fysiikan päätoimi-
sen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana 20.5.‒3.6.2019.

Rehtorin päätöksen ja lausunnon mukaan tehtävään haki hakuajan ku-
luessa 15 henkilöä, joista 10 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimuk-
set. Edelleen rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin ha-
kemusten perusteella 3 kelpoista hakijaa, joista tehtävään valitun lisäk-
si kaksi muuta sijoittuivat koulun muihin vastaaviin tehtäviin. Oikaisu-
vaatimuksen tekijää ei kutsuttu tämän viran osalta haastatteluun. 

Hakuilmoituksen mukaan avoinna oli matematiikan, fysiikan ja ohjel-
moinnin opettajan tehtävä yhtenäisessä peruskoulussa. Hakuilmoituk-
sessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi eduksi luettiin hyvät 
ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kokemus joustavista opetusjär-
jestelyistä.

Asian oikeudellinen arviointi

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätökseen muutosta, koska tehtä-
vään on otettu vähemmän koulutetumpi ja vähemmällä työkokemuksel-
la oleva henkilö. Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on yhden-
vertaisuuslain vastainen.
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperus-
teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
5 §:ssä säädetään aineenopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta.

Em. asetuksen 23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään 
vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja 
tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä 
antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän 
edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä 
annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valittu on suorittanut yliopistojen 
tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaisen ylemmän korkea-
koulututkinnon matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisterioh-
jelmassa. Hän on valmistunut keväällä 2019. Rehtorin lausunnon mu-
kaan hän on suorittanut mm. fysiikan syventävät opinnot opettajille 60 
op erinomaisin arvosanoin. Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään vali-
tulla oli viimeaikaista opetuskokemusta matematiikasta ja fysiikasta, jo-
ka on hankittu ulkomailta. Edelleen rehtorin lausunnossa todetaan, että 
haastattelun perusteella tehtävään valitun työkokemus oli riittävä ko. 
määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään. Rehtorin lausunnon mukaan 
määräaikaisesti tehtävään valitulla on siten vaadittava kelpoisuus, ko-
kemusta hakuilmoituksessa mainittujen aineiden opettamisesta ja teh-
tävän edellyttämä riittävä taito.

Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijällä on filosofian 
maisterin tutkinto ja kelpoisuus matematiikan, fysiikan kemian ja tieto- 
ja viestintä-tekniikan opettajan tehtäviin. Rehtorin lausunnon mukaan 
oikaisuvaatimuksen tekijä on hakemuksessaan ilmoittanut, että hänellä 
on työkokemusta 5 vuotta matematiikan ja kemian opettajana ja avus-
tajana. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ei tar-
kemmin hakemuksessa tuonut esiin, missä opetustehtävissä ja kuinka 
kauan hän on niissä viime aikoina ollut. Rehtorin lausunnon mukaan 
hänen hakemuksestaan ei myöskään käynyt ilmi, että oikaisuvaatimuk-
sen tekijällä olisi ollut kokemusta fysiikan ja ohjelmoinnin opetuksesta, 
mistä syystä oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu tämän viran osalta 
haastatteluun. Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin sel-
laiset kelpoiset hakijat, joilla hakemusten perustella oli kokemusta sekä 
matematiikan että fysiikan opetuksesta. Rehtorin lausunnon mukaan 
ikä ei siten ole vaikuttanut haastattelukutsun esittämiseen.
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Esittelijä katsoo rehtorin valinneen kokonaisarvion perusteella taita-
vimmaksi ja soveliaimmaksi katsomansa hakijan kyseiseen haettavana 
olleeseen päätoimiseen tuntiopettajan tehtävään määräajaksi. Esittelijä 
katsoo, että valittu henkilö on tehtävään kelpoinen ja hänellä on rehto-
rin lausunnon mukaan riittävä tehtävän edellyttämä taito. Kuten edellä 
on todettu, rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän ha-
kemuksesta ei ilmennyt hänen fysiikan opetuskokemus, eikä hänen 
viimeaikaiset opetustehtävänsä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita määrä-
ajaksi kyseiseen tuntiopettajan tehtävään valitsemansa henkilön. Edel-
lä todetun perusteella rehtori ei ole valintaa tehdessään asettanut oi-
kaisuvaatimuksen tekijää eri asemaan iän eikä muullakaan syrjivällä 
perusteella. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikko-
ja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa muu-
hun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 3

Rehtori Esitysteksti
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§ 271
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 29 k.)
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§ 272
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2019-006913 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ********** oikaisuvaatimuk-
sen, jonka hän on tehnyt Alppilan lukion rehtorin 31.5.2019 tekemästä 
päätöksestä ja kumosi rehtorin tekemän päätöksen sekä palautti asian 
uudelleen käsiteltäväksi.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen Alppilan lukion rehtorin 
31.5.2019 tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon tuntiopettajaksi määräajaksi 8.8.2019–
30.5.2020 **********
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Rehtori on antanut asiasta lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 
momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala-
johtajan 3.5.2019 (§ 40) tekemän delegointipäätöksen mukaan määrä-
aikaisen tuntiopettajan ottaa lukiossa rehtori.

Hakuprosessista

Alppilan lukion uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntiopettajan teh-
tävä määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 25.4.–9.5.2019.

Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa 38 
henkilöä, joista 15 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa 
opetettavissa aineissa. Edelleen rehtorin lausunnon mukaan haastatte-
luun kutsuttiin hakemusten perusteella 3 hakijaa, jotka kaikki, tehtä-
vään valittu mukaan lukien, olivat molempiin opettaviin aineisiin kelpoi-
sia. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Asian oikeudellinen arviointi

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii rehtorin päätökseen kumoamista, kos-
ka oikaisuvaatimuksen tekijä on pätevä molemmissa opetettavissa ai-
neissa ja lisäksi hän on toiminut lukion uskonnonopettajana ainakin vii-
tenä vuotena.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin 
virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuh-
teeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä 
erityinen kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. 

Lukion aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 10 §:ssä.
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Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen vir-
kasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päätymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi 
määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyt-
tämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan ope-
tusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kel-
poisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole 
saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Hakuilmoituksessa edellytettiin mm. kelpoisuusvaatimuksena opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaista kelpoisuutta. Hakuilmoituksessa todettiin lisäksi, että määräai-
kaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puut-
tuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan 
huomioon.

Tehtävään otetun hakemuksesta selviää, että hän ei ole täyttänyt ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaisia kelpoisuusvaatimuksia hakuajan päättyessä. Rehtori on kuiten-
kin 31.5.2019 tekemässään päätöksessä ottanut tehtävään ko. henki-
lön yli kuuden kuukauden ajaksi määräajaksi, vaikka kelpoisuusvaati-
mukset täyttäviä hakijoita olisi ollut saatavilla. Kelpoisuusvaatimukset 
täyttämättömän hakijan ottamiselle ei ole esitetty myöskään asetuksen 
mainitsemaa erityistä syytä.

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hy-
väksytään ja Alppilan lukion rehtorin 31.5.2019 tekemä päätös kumo-
taan ja asia palautetaan rehtorin uudelleen käsiteltäväksi.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Tiedoksi

Rehtori



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 126 (146)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/46
13.08.2019

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

§ 273
Oikaisuvaatimus koulutuspäällikön viran täyttämisestä

HEL 2019-006726 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ammatillisen koulutuksen pääl-
likön 13.6.2019 (§ 58) tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuk-
sen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta 
päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhtyy ensi-
vaiheen lopputulokseen ja viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Ammatillisen koulutuksen päällikkö päätti 13.6.2019 ottaa kasvatustie-
teen maisteri ********** Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäälli-
kön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 22.7.2019 alkaen. Varasijal-
le valittiin yhteisöpedagogi (AMK) **********
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Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan koulu-
tuspäällikön ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen päättää ammatillisen koulutuksen päällikkö.

Oikaisuvaatimuksen tekijä ********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen 
21.6.2019.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 
momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle toimielimelle.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Stadin osaamiskeskukseen osoitettu 
koulutuspäällikön virka (vakanssinumero 422531) oli julkisessa haussa 
27.4.–10.5.2019. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 29 henkilöä, 
joista haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa. Oikaisuvaatimuksen 
tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Hakuilmoituksessa koulutuspäällikön kelpoisuusehtona oli opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 
(986/1998) opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulutut-
kinto sekä johtamiskokemus ja ammatillisen koulutuksen tuntemus.

Hakuilmoituksessa kelpoisuusehtojen lisäksi katsottiin eduksi vahva 
pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtamiseen sekä erinomai-
nen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja paineensietokyky, koke-
mus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja joh-
tamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemi-
nen, ymmärrys itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista 
sekä kyky soveltaa niitä omaan työhönsä. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhtee-
seen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen 
virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos sii-
tä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa 
toisin päättää.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimityspe-
rusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hal-
lituksen esityksen (HE 1/1998 vp.) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä 
koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja tai taitoja. Ky-
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vyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön 
ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, 
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta 
tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleises-
sä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä 
ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii virkaan ottamista koskevan päätöksen 
oikaisua, koska katsoo, että hänen hakemuksessaan esittämiä tietoja 
johtamiskokemuksesta ja ammatillisen koulutuksen tuntemuksesta ei 
ole otettu tasavertaisesti huomioon laadittaessa päätöstä haastatteluun 
kutsuttavista ja viran täyttämisestä. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, 
että hänen koulutukseen perustuva osaamisensa ja työkokemuksensa 
on laajempi kuin haastatteluun kutsutuilla hakijoilla. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijä kokee, että hänet olisi pitänyt kutsua haastatteluun. Oikaisu-
vaatimuksen tekijän mukaan päätöksestä ei käy ilmi, millä perusteella 
virkaan ja varasijalle valituilla on paremmat koulutukseen ja työkoke-
mukseen perustuvat edellytykset koulutuspäällikön tehtävään kuin hä-
nellä.

Lähemmin muutoksenhakijan perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oi-
kaisuvaatimuksesta.

Perustelut

Hakuilmoituksessa koulutuspäälliköltä edellytettiin opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) 
opettajalta vaadittavaa kelpoisuutta, soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta. Haki-
joista 14 henkilöä (ml. oikaisuvaatimuksen tekijä) täyttivät hakuilmoi-
tuksessa edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Näistä edellytykset täyttä-
vistä hakijoista seitsemän kutsuttiin haastatteluun.

Oppilaitoksesta saadun selvityksen mukaan kelpoisuusvaatimusten li-
säksi painotettiin hakuilmoituksessa eduksi katsottavia seikkoja. Haas-
tatteluun kutsuttavat valittiin hakemuksen ja ansioluettelon perusteella. 
Huomiota kiinnitettiin kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakemuksen sel-
keyteen, virheettömyyteen ja hakuilmoituksessa mainittujen eduksi kat-
sottavien ominaisuuksien esiin tuomiseen. Näitä ominaisuuksia olivat 
vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtamiseen, erin-
omainen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys, paineensietokyky, ko-
kemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja 
johtamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomaismääräysten tun-
teminen sekä ymmärrys itseohjautuvan organisaation toiminnan peri-
aatteista ja kyky soveltaa niitä omaan työhönsä.
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Virkaan ja varasijalle valittujen ansioluettelot olivat moitteettomia. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijän ansioluettelo oli puolestaan vaikeaselkoinen. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoitti samojen palvelussuhteiden sisällä eri 
tasoisia tehtäviä. Lisäksi ansioluettelossa oli virheellisyyksiä palvelus-
suhteen keston laskennassa. Virkaan ja varasijalle valitut sen sijaan il-
moittivat saman työnantajan palveluksessa tehdyt eri tasoiset palvelus-
suhteet ja niiden kestot erikseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessaan väittänyt, että 
hänen hakemuksestaan ilmenee 6 vuoden johtamiskokemus. Oppilai-
tos on kuitenkin laskenut johtamiskokemukseksi vain noin neljä vuotta, 
koska oikaisuvaatimuksen tekijän ansioluettelosta puuttui työkokemus 
koulunkäyntiavustajalinjan johtajana ja tuntiopettajien lähiesimiehenä. 
Näistä oikaisuvaatimuksen tekijä on kertonut vasta oikaisuvaatimuk-
sessaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta käy ilmi, että hän 
on toiminut 1.8.2007–31.8.2011 tiimikoordinaattori / opettajien lähiesi-
miehenä, josta hän on ollut yhden vuoden ja neljä kuukautta virkava-
paalla (19.04.2010–18.04.2011) hoitaen sosiaali- ja terveysalan koulut-
tajan tehtäviä Edupolissa. Kuitenkin oikaisuvaatimuksessaan hän il-
moittaa koko tämän ajan (1.8.2007–31.8.2011) johtamiskokemuksek-
seen tiimikoordinaattori/koulutusosaston esimies neljä vuotta, jättäen 
huomiotta virkavapaan.

Lisäksi haastateltavia valittaessa otettiin huomioon hakemukseen kirjoi-
tettu oma esittely. Huomiota kiinnitettiin erityisesti hakuilmoituksessa 
lueteltujen eduksi katsottavien ominaisuuksien esiin tuomiseen. Oikai-
suvaatimuksen tekijä ei ota hakemuksessaan suoraan kantaa koke-
mukseen asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja 
johtamisesta, ymmärryksestä itseohjautuvan organisaation toiminnan 
periaatteista tai kyvystä soveltaa niitä käytäntöön. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä tuo hakemuksessaan esiin ainoastaan vahvan pedagogisen 
osaamisensa ja mainitsee lyhyesti tiimityötaidot sekä valmentavan joh-
tamisen, rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemuksen.

Virkaan valittu tuo hakemuksessaan esiin vahvan pedagogisen osaa-
misensa, valmentavan otteen johtamisessa, ymmärryksen itseohjautu-
van organisaation toiminnan periaatteista ja kykynsä sen soveltami-
seen, tiimityöskentelytaitonsa, kokemuksensa asiantuntijatiimien toi-
minnan suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta sekä mainitsee 
oppilaitoksen rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemuksen. Myös 
varasijalle valittu tuo hakemuksessaan esiin edellä mainitut kriteerit.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus ja ansioluettelo eivät puoltaneet 
hänen kutsumistaan haastatteluun, kun niitä verrataan virkaan ja vara-
sijalle valittujen hakemukseen ja ansioluetteloon. 
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Esittelijä toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijää on kohdeltu tasaver-
taisesti koulutuspäällikön virkaa täytettäessä. Virkaan valittu täytti kaik-
ki kelpoisuusehdot ja eduksi katsottavat seikat. Hän on kokonaisar-
vioinnin perusteella hakijoista soveltuvin hoitamaan koulutuspäällikön 
virkaa.

Johtopäätös

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisu-
vaatimus hylätään.

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

Lisätiedot
Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.6.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen 
päällikkö 13.06.2019 § 9

HEL 2019-006726 T 01 01 01 01

Päätös

Ammatillisen koulutuksen päällikkö päätti valita Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoon koulutuspäällikön virkaan (vakanssinumero 422531) 
22.7.2019 alkaen **********
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Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työ-
terveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valit-
tu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä an-
netun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 
2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslau-
sunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan 
päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään viran-
toimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Haku koulutuspäällikön virkaan oli avoinna 26.4. - 10.5.2019 välisenä 
aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elin-
keinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Virkaa haki 29 hakijaa. Haki-
joista 26 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne-
tun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuus-
vaatimukseen. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoi-
tuksessa vaadittiin johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tun-
temusta.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsotta-
van eduksi vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtami-
seen sekä erinomainen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja pai-
neensietokyky, kokemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, or-
ganisoinnista ja johtamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomais-
määräysten tunteminen, ymmärrys itseohjautuvan organisaation toi-
minnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan työhönsä.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan koulu-
tuspäällikön ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen päättää ammatillisen koulutuksen päällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on koulutuspäällikön tehtävät Stadin ammatti-ja
aikuisopistossa.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä sää-
detyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Haastattelut pidettiin 16.- 24.5.2019 ja haastattelijoina toimivat ammatil-
lisen koulutuksen päällikkö **********

**********

**********

**********
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**********

**********

**********

**********

**********

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsotta-
van eduksi vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtami-
seen sekä erinomainen tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja pai-
neensietokyky, kokemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, or-
ganisoinnista ja johtamisesta, oppilaitoksen rahoituksen ja viranomais-
määräysten tunteminen, ymmärrys itseohjautuvan organisaation toi-
minnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan työhönsä.

**********

**********

**********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto ta-
pahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat 
antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta 
kirjeitse.

Lisätiedot
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 050 337 1956

maria.sarkkinen(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ja 256 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 251 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 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.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 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.

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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)
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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

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 252 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 253 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2019 138 (146)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

13.08.2019

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 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.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

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

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 254 ja 255 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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.
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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
 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.
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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.

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272 ja 273 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika
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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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron 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
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Emma Kari
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Kopra Ted Apter

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 19.08.2019.


