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Kokousaika 24.09.2019 16:00 - 17:16

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Diarra, Fatim
Harms-Aalto, Martina saapui 16:12, poissa: 310 - 312 §
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Malin, Petra
Niskanen, Dani
Oskala, Hannu saapui 16:11, poissa: 310 - 312 §
Ahsanullah, Tarik varajäsen
Pihlaja, Kirsi varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

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

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Cederlöf, Dan nuorisoneuvoston edustaja

poistui 16:50, poissa: 326 - 329 §
Peränen, Katja ruokapalveluasiantuntija

saapui 16:07, poistui 16:18, läsnä: 
313 §

Salovaara, Kari hankintapäällikkö
saapui 16:07, poistui 16:18, läsnä: 
313 §
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Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
310-329 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
310-319 §, 329 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
320-321 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
322 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
323 §, 327-328 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
324-326 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
310-329 §
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§ Asia

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

311 Asia/2 Ilmoitusasiat

312 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

313 Asia/4 Ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalvelujen hankinta 1.1.2020 - 31.12.2022

314 Asia/5 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI 
DPS 3) hankinta

315 Asia/6 Botby grundskolan irtokalustehankinta, minikilpailutus

316 Asia/7 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen tarveselvityksen hy-
väksyminen osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23

317 Asia/8 Lausunto osoitteeseen Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta päiväkodin ja kou-
lun hankesuunnitelmasta, päätös ryhmäperhepäiväkoti Vuorenpeikon, 
päiväkotien Hakuninmaa ja Vuorilinna lakkauttamisesta sekä uuden 
päiväkodin perustamisesta

318 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Johanna Laisaaren val-
tuustoaloitteesta nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta 
kouluihin

319 Asia/10 Oikaisuvaatimukset musiikkivälineiden hankinnasta Jätkäsaaren pe-
ruskoululle

320 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Solakallion koulun väistöti-
lojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

321 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Latokartanon peruskoulun, 
Agronominkatu 10, sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta

322 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Hoplaxskolan Lok-
kalantien yksikön ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen han-
kesuunnitelmasta

323 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Sta-
din ammatti- ja aikuisopisto, Kullervonkatu 11, sisäpuoliset tiivistyöt

324 Asia/15 Osoitteeseen Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilo-
jen uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

325 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Kaskisavun si-
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säilmakorjausten hankesuunnitelmasta

326 Asia/17 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

327 Asia/18 Eron myöntäminen lukiokoulutuksen päällikön virasta

328 Asia/19 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

329 Asia/20 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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§ 310
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Fatim 
Diarran ja Pia Kopran sekä varatarkastajiksi Dani Niskasen ja Abdira-
him Husu Husseinin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Martina Harms-Aallon sijaan 
Abdirahim Husu Husseinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Fatim 
Diarran ja Pia Kopran sekä varatarkastajiksi Dani Niskasen ja Martina 
Harms-Aallon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 311
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitu-
sasiat:

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 223 Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan jäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Ozan Yanarille 
eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta 
ja valitsi Hannu Oskalan jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 224 Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan jäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Tiina Larssonil-
le eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimes-
ta ja valitsi Matias Pajulan jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 230 Ressun lukion perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen: Kau-
punginvaltuusto hyväksyi Ressun lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisen 5 300 000 eurolla si-
ten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottoma-
na enintään 23 004 370 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 231: Jätkäsaaren peruskoulun 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen: Kaupunginval-
tuusto hyväksyi Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamisen 2 436 000 eurolla siten, että hank-
keen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 33 
200 000 euroa maaliskuun 2017 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 232 Botby grundskolan peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen: Kau-
punginvaltuusto hyväksyi Botby grundskolan perusparannuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 4 130 000 eurol-
la siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverot-
tomana enintään 21 798 000 euroa toukokuun 2017 kustannusta-
sossa. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomus-
ponnen: Hyväksyessään Botby grundskolan perusparannuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen, valtuusto edel-
lyttää, että selvitetään mahdollisuudet parantaa prosessien etene-
mistä kaupunkikonsernissa. (Mika Ebeling)

 Kaupunginvaltuusto 28.8.2019 § 233 Tahvonlahden ala-asteen kou-
lun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunni-
telma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tahvonlahden ala-asteen kou-
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lun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen 22.3.2019 päi-
vätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
7 383 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 27 400 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 11.9.2019 § 244 Etu-Töölön lukion peruspa-
rannuksen hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Etu-
Töölön lukion perusparannuksen 13.6.2019 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 741 brm² ja ra-
kentamisen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 500 000 eu-
roa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 11.9.2019 § 245 Päiväkoti Vaapukan ja Roihu-
vuoren ala-asteen uudisrakennuksen hankesuunnitelma: Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-as-
teen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennuksen 15.4.2019 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 
532 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 
000 000 euroa helmikuun 2019 kustannustasossa.

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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§ 312
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 16.-17.9.2019 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 16.9.2019

33 § Ressun lukion esitystekniikan hankinta

Kasvatuksen ja koulutuksen hankintapäällikkö 16.9.2019

21 § Hankinta, kotoutumisen tukimallin sisällön konseptointi

Fostran och utbilding, direktör för svenska servicehelheten 17.9.2019

49 § Mottagande av bidrag från Brobergska skolans vänner r.f.

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 313
Ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalvelujen hankinta 1.1.2020 - 31.12.2022

HEL 2019-006152 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että Korin 3 ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalvelut ajalle 1.1.2020 - 
31.12.2022 hankitaan seuraavasti:

Ruokapalvelut

Fazer Food Services Oy (0873697-9)

- ryhmät 8, 9 ja 10

Palmia Oy (2653762-3)

- ryhmät 12 ja 17

Käyttäjäpalvelut

Lassila Tikanoja Oyj (1680140-0)

- ryhmä 13

Palmia Oy (FI2653762-3)

- ryhmät 8, 9, 11, 12 ja 14

SOL Palvelut Oy (2160299-1)

- ryhmä 10, 15 ja 16

Siivouspalvelut

Lassila Tikanoja Oyj (1680140-0)

- ryhmä 11

Palmia Oy (FI2653762-3)

- ryhmä 8

ISS Palvelu Oy (0906333-1)
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- ryhmät 9, 12, 13 ja 14

RTK Palvelu Oy (FI2659323-8)

- ryhmät 10 ja 15

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Sergei Lepahhin 
Palvelun (2872156-3) ja V.Kristal Oy:n (FI2875208-7) tarjoukset tar-
jouspyynnön vastaisina.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja 
päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja 
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on n. 30 miljoonaa 
euroa, alv. 0 %, sisältäen option.

Käsittely

Asian aikana olivat kuultavina asiantuntijat Katja Peränen ja Kari Salo-
vaara. Asiantuntija poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viljami Packalen, hankinta-asiantuntija

viljami.packalen(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 0505455399

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Laatuvertailu, Käyttäjäpalvelut
2 Laatuvertailu, Ruokapalvelut
3 Laatuvertailu, Siivouspalvelut
4 Vertailutaulukko
5 Kilpailutettavat kohteet ja palvelut ryhmittäin

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
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Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintapalvelut Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 (322 §) hyväksyä silloi-
sen Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu- kiinteistö-, siivous- sekä 
turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan palveluyhtiön perustamisen. 
Samalla valtuusto hyväksyi palvelutoimintojen siirtämisen 31.12.2014 
mennessä perustettavalle palveluyhtiölle (nykyinen Palmia OY) ja hy-
väksyä sen, että kaupunki alkaa siirtymäkauden (2017-2021) aikana 
hallitusti ja vaiheittain kilpailuttamaan tarvitsemansa palveluyhtiöön siir-
retyt palveluja. Kaupungin valtuusto myös kehotti opetuslautakuntaa ja 
varhaiskasvatuslautakuntaa lisäämään ruokahuollonpalvelujen kilpailu-
tusta seuraavasti: opetusviraston tarpeesta korkeintaan noin 30 pro-
senttia ja varhaiskasvatuksen tarpeesta korkeintaan 20 prosenttia. 
Opetuslautakunta (2015 § 195) ja varhaiskasvatuslautakunta (2015 § 
124) hyväksyivät 27.10.2015 ruokapalvelujen kohdekohtaisen kilpailu-
tussuunnitelmat kaupungin valtuuston kehotuksen mukaisesti.

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 24.5.2019 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-006152. Ruoka-, siivous- ja käyt-
täjäpalveluiden hankinta ajalla 1.1.2020 - 31.12.2022 hankinta on to-
teutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 24.5.2019 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. 

Kilpailutettavat kohteet esiteltiin palveluntarjoajille ajalla 5.6.-14.6.2019. 
Tarjouksen jättäminen edellytti kohteisiin tutustumista. 
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Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 17.06.2019 klo 12:00 
mennessä. Kysymyksiin julkaistiin vastaukset 20.6.2019.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 3.7.2019. Määräaikaan men-
nessä saapui 10 tarjousta: Fazer Food Services Oy (0873697-9), ISS 
Palvelut Oy (0906333-1), Jaslec Oy (0837427-7), Lassila Tikanoja Oyj 
(1680140-0), Palmia Oy (FI2653762-3), RTK-Palvelu Oy (FI2659323-
8), Sergei Lepahhin Palvelu (2872156-3), SMC Palvelut Oy (2510087-
6), SOL Palvelut Oy (2160299-1) ja V.Kristal Oy (FI2875208-7).

Tarjoukset jakautuivat kohderyhmittäinen seuraavasti:

Ruokapalvelut

Fazer Food Services (ryhmät 8, 9, 10, 12 ja 17)

Palmia Oy (ryhmät 8, 9, 10, 12 ja 17)

Käyttäjäpalvelut

ISS Palvelut Oy (ryhmät 8 - 16)

Lassila Tikanoja Oyj (ryhmät 8 - 16)

Palmia Oy (ryhmät 8 - 16) 

SOL Palvelut Oy (ryhmät 8 - 16)

Siivouspalvelut

ISS Palvelut Oy (ryhmät 8 - 15)

Jaslec Oy (ryhmät 8 - 15)

Lassila Tikanoja Oyj (ryhmät 8 - 15) 

Palmia Oy (ryhmät 8 - 15)  

RTK-Palvelu Oy (ryhmät 8 - 15)

Sergei Lepahhin Palvelu (ryhmät 8 - 15)

SMC Palvelut Oy (ryhmä 8)

SOL Palvelut Oy (ryhmät 8 - 15)

V.Kristal Oy (ryhmä 10).

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
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Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot, on esitetty tarjoajan soveltu-
vuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajien hen-
kilöstön soveltuvuus koulutuksen ja osaamisen osalta tarkastetaan en-
nen sopimuksen allekirjoittamista, jos tarvittava henkilöstö ei ollut tar-
jouksen tekohetkellä tiedossa.

Sergei Lepahhin Palvelu ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaa-
timuksia seuraavin osin:

1. Siivouspalvelusta vastaavalla henkilöllä (esimies) ei ole tarjouspyyn-
nössä vaadittua siivousteknikon tutkintoa, siivoustyönohjaajan erikoi-
sammattitutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa. Siivouspalve-
lusta vastaavan henkilön ansioluettelossa ilmoitettu leipurin ammattitut-
kinto ei ole vastaava siivousteknikon tai siivoustyönohjaajan erikoi-
sammattitutkinnon kanssa, koska ammattitutkinto on alemman tason 
tutkinto. Lisäksi leipurin tutkinto on eri alalta kuin vaadittu.

2. Ansioluettelossa nimetyltä siivouspalvelusta vastaavalta henkilöltä 
puuttuu tarjouspyynnössä vaadittu kolmen vuoden työkokemus alan 
esimiestehtävistä. Pääsiivoaja ei ole sama kuin siivousesimies.

3. Tarjoukseen ei ole liitetty referenssejä koulu- ja päiväkotisiivouksesta 
viimeisen kahden vuoden ajalta vaatimuksen täyttymisen osoittamisek-
si.

V.Kristal Oy ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia seu-
raavin osin:

1. Siivouspalvelusta vastaavalla henkilöllä (esimies) ei ole tarjouspyyn-
nössä vaadittua siivousteknikon tutkintoa, siivoustyönohjaajan erikoi-
sammattitutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa. Siivouspalve-
lusta vastaavan henkilön tutkintotodistuksesta ilmenevä laitoshuoltajan 
ammattitutkinto ei ole vastaava siivousteknikon tai siivoustyönohjaajan 
erikoisammattitutkinnon kanssa, koska ammattitutkinto on alemman ta-
son tutkinto.

Edellä mainituin perustein Sergei Lepahhin Palvelu ja V.Kristal Oy eivät 
täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, joten ko. tarjoajat tulee 
sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän 
kohtelun takia. 

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailuun valittiin seuraavat tarjoajat:

- Ruokapalvelut: Fazer Food Services ja Palmia Oy.
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- Käyttäjäpalvelut: SS Palvelut Oy, Lassila Tikanoja Oyj, Palmia Oy ja 
SOL Palvelut Oy.

- Siivouspalvelut: ISS Palvelut Oy, Jaslec Oy, Lassila Tikanoja Oyj, 
Palmia, RTK-Palvelu Oy, SMC Palvelut Oy ja SOL Palvelut Oy.

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan Hankinnan kohteen kriteerit mukaan tarjousten 
vertailu tehtiin seuraavasti:

- Ruokapalvelut

Hinnan painoarvo on 60 pistettä ja laadun painoarvo max. 40 pistettä. 
Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:

1. Ruokalista, max. 20 pistettä.

Tilaaja arvioi ruokalistasta, miten hyvin palvelukuvauksen kriteerit täyt-
tyvät (enintään 5 pistettä), miten tasapainoista aterioiden, päivien ja 
viikkojen ruokatarjonta on (enintään 5 pistettä), ovatko käytetyt raaka-
aineet monipuolisia (enintään 5 pistettä) sekä ruokalistan houkuttele-
vuutta ja ajanmukaisuutta ruokalajien ja valmistusmenetelmien osalta 
(enintään 5 pistettä). Yhteispistemäärä on enintään 20 pistettä.

2. Teemaviikon esimerkkiruokalista, max. 10 pistettä

Tilaaja arvioi teeman soveltuvuuden asiakasryhmälle, teemaviikon ruo-
kalistan ruokalajit ja ateriakokonaisuudet sekä raaka-aineiden laadun ja 
vaihtelevuuden. Lisäksi arvioidaan teeman kokonaisvaltaista toteutta-
mistapaa.

3. Hiilineutraali Helsinki, max. 10 pistettä

Tilaaja arvioi selvityksestä, miten palveluntuottaja toteuttaa Hiilineutraa-
li Helsinki 2035 -ohjelmaa omassa toiminnassaan ja mitä toimenpiteitä 
toteuttaa sopimuskauden aikana. Lisäksi arvioidaan, miten palvelun-
tuottaja seuraa tavoitteiden toteutumista ja varmistaa tavoitteiden saa-
vuttamisen.

- Käyttäjäpalvelut

Hinnan painoarvo on 70 pistettä ja laadun painoarvo max. 30 pistettä. 
Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:

1. Miten tarjoaja varmistaa palvelutuotannon käynnistämisvaiheessa 
kohdevastaavapalveluiden kokonaislaadun toteutumisen palveluku-
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vauksen mukaisesti huomioiden toimintaympäristön kriittiset pisteet se-
kä kohdevastaavien perehdytyksen – ja koulutuksen sopimuskauden 
aikana enintään 20 pistettä.

2. Tarjoajan kuvaus miten laadunvarmistus-, ohjaus- ja valvontamenet-
telyt toteutuvat käytännössä, sisältäen toimenpide ehdotuksen siitä, mi-
ten toimittaja menettelee, jos annetulla palautteella ei ole vaikutusta 
palvelujen laadun toteutumiseen palvelukuvauksen ja sopimuksen mu-
kaisesti, enintään 10 pistettä.

- Siivouspalvelut

Hinnan painoarvo on 70 pistettä ja laadun painoarvo max. 30 pistettä. 
Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:

1. Miten tarjoaja varmistaa palvelutuotannon käynnistämisvaiheessa 
siivouspalvelujen kokonaislaadun toteutumisen palvelukuvauksen mu-
kaisesti huomioiden toimintaympäristön kriittiset pisteet sekä miten tar-
joaja varmistaa siivouspalvelun kehittymisen sopimuskauden aikana, 
enintään 20 pistettä.

2. Tarjoajan kuvaus miten laadunvarmistus-, ohjaus- ja valvontamenet-
telyt toteutuvat käytännössä, sisältäen toimenpide-ehdotuksen siitä, mi-
ten toimittaja menettelee, jos annetulla palautteella ei ole vaikutusta 
palvelujen laadun toteutumiseen palvelukuvauksen ja sopimuksen mu-
kaisesti, enintään 10 pistettä.

Hinta- ja laatuvertailut perusteluineen on tämän päätöksen liitteinä.

Vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekivät seu-
raavat tarjoajat:

Ruokapalvelut: Fazer Food Services Oy (ryhmät 8, 9 ja 10) ja Palmia 
Oy (ryhmät 12 ja 17).

Käyttäjäpalvelut: Lassila Tikanoja Oyj (ryhmä 13), Palmia Oy (ryhmät 8, 
9, 11, 12 ja 14) ja SOL Palvelut Oy (ryhmä 10, 15 ja 16).

Siivouspalvelut: Lassila Tikanoja Oyj (ryhmä 11), Palmia Oy (ryhmä 8), 
ISS Palvelu Oy (ryhmät 9, 12, 13 ja 14) ja RTK Palvelu Oy (ryhmät 10 
ja 15).

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vä-
himmäisvaatimuksissa. Palveluntuottajien edellytetään tuottavan sekä 
ruoka-, siivousettä käyttäjäpalvelut kestävien periaatteiden mukaisesti. 
Palveluntuottajien toiminnan tulee tukea asiakkaan ja toimipisteen toi-
minnan periaatteita jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisessä, 
niiden lajittelussa, säilyttämisessä sekä kierrättämisessä. Palveluntuot-
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taja vastaa siitä, että lajitellut jätteet ja kierrätettävät materiaalit toimite-
taan niille tarkoitettuihin kierrätysastioihin. Palveluntuottajan on koulu-
tettava ja ohjattava henkilöstöään ympäristöasioissa. Siivouspalvelujen 
tarjoajalla tulee olla ympäristöä säästävät siivousmenetelmät ja tarvit-
tavat koneet ja laitteet palvelun tuottamiseksi. 

Vähimmäisvaatimusten lisäksi ruokapalveluissa laadun yhtenä arvioin-
tikriteerinä on käytetty Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelman toteutta-
mista.

Sosiaalisena kriteerinä on käytetty työllistämisvelvoitetta. Työllistämi-
sehto astuu voimaan, kun sopimusten arvonlisäveroton arvo ilman op-
tiota ylittää 800 000 euroa (800.000 eur=1 työllistettävä, 1.600.000 
eur=2 työllistettävää, 2.400.000 eur=3 työllistettävää jne.). 

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. 

Sopimusta voidaan jatkaa 19 kk tai vaihtoehtoisesti 31 kk optiokaudel-
la.  Tilaaja päättää ennen sopimuskauden päättymistä option käyttöö-
notosta. Mikäli optio otetaan käyttöön, niin samassa yhteydessä tilaaja 
päättää otetaanko optiokausi käyttöön ajalle 1.1.2023 - 31.7.2024 tai 
vaihtoehtoisesti ajalle 1.1.2023 - 31.7.2025.

Ruokapalveluihin liittyy liikkeenluovutusehto.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua tiedoksiannosta.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viljami Packalen, hankinta-asiantuntija

viljami.packalen(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 0505455399

kari.salovaara(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 13 (106)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
24.09.2019

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

Liitteet

1 Laatuvertailu, Käyttäjäpalvelut
2 Laatuvertailu, Ruokapalvelut
3 Laatuvertailu, Siivouspalvelut
4 Vertailutaulukko
5 Kilpailutettavat kohteet ja palvelut ryhmittäin

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintapalvelut Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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§ 314
Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden 
(ASTI DPS 3) hankinta

HEL 2019-009412 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia asioinnin tietojärjestel-
mähankkeen kehittämis- ja ylläpitotyötä (ASTI DPS 3) Gofore Oyj:ltä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopi-
mus päättymään neljäntoista päivän irtisanomisajalla. Hankinnan arvo 
ilman arvonlisäveroa on enintään 2 500 000 euroa.

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

Samalla lautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuk-
sen ja hyväksymään hankintapäätökseen perustuvat tilaukset.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Joonas Sormunen, ICT-hankintalakimies

joonas.sormunen(a)hel.fi

Liitteet

1 ASTI_DPS_3_vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hankinta perustuu Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjel-
maan vuosille 2016–2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia). Di-
gitalisaatio-ohjelmassa tämä hankinta sijoittuu kohtaan 5 B (Toimiva 
infra uudistamisen edellytyksenä), ja sen alakohtaan 4, (Opetusta ja 
oppimista tukevan digitaalisen järjestelmän kehitys).

Toimiala uudistaa ja kehittää tietojärjestelmiään vaiheittain. Tietojärjes-
telmähankkeiden kehittämisen keskeisin osa on asioinnin tietojärjes-
telmä, jota nyt hankittavilla asiantuntijapalveluilla rakennetaan ja kehite-
tään. Uudistettava asiointitietojärjestelmä tulee tarjoamaan uusia ja uu-
denlaisia tapoja toimialan palvelujen tarjoamiseen, hallintaan ja niiden 
käyttöön.

Toimialan tavoitteena on toteuttaa asioinnin tietojärjestelmät pääosin 
open source -pohjaisina, mikä mahdollistaa käyttäjistä, varhaiskasva-
tuksen henkilöstöstä, opettajista sekä oppijoista lähtevien tarpeiden 
priorisoinnin ja innovatiivisen käyttäjäkeskeisen kehityksen. Järjestel-
miä kehitetään ja toteutetaan moduuleissa, mikä tukee myös esimer-
kiksi innovatiivisten start up -yritysten mahdollisuuksia osallistua kehit-
tämiseen.

Järjestelmäkehityksessä käytetään ketteriä ohjelmistotuotannon mene-
telmiä, esim. ns. Scrum-mallin sovelluksia. Kehittäminen organisoidaan 
koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden tarpeiden ja inno-
vatiivisten kokeilujen pohjalta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on perustanut IT-palvelut (DPS) -
nimisen dynaamisen hankintajärjestelmän sähköiseen HILMA-ilmoitus-
kanavaan 22.12.2018, ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026564. 
Ilmoituksen numero Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) on 
2018/S 247-569736.

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta-
järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dy-
naamisessa hankintajärjestelmässä 29.6.2019, määräaika tarjousten 
jättämiselle oli 8.8.2019.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä yritystä: CGI Suomi Oy, 
Futurice Oy, Gofore Oyj ja Siili Solutions Oyj.

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeutuessaan ja tarjouspyyntöön 
vastatessaan kaikki tarjoajat ovat osoittaneet täyttävänsä tilaajan aset-
tamat soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten vertailu
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Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on kokonaista-
loudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-laatu 
suhdetta. Hinnan painoarvo on 30 % ja laadun painoarvo 70 %. Hinnan 
arviointiperusteena käytettiin yhteenlaskettua henkilötyöpäivien hintaa 
(30 pistettä). Laatuarvioinnissa arvioitiin osaamista ja kokemusta henki-
löiden haastattelujen perusteella (70 pistettä). Tarjousten vertailu hinta- 
ja laatupisteineen on liitteessä 1. Vertailu osoittaa, että kokonaistalou-
dellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Gofore Oyj. Tarjoajan so-
veltuvuus on tarkistettu tarjouskilpailuvaiheessa vielä erikseen voitta-
neen tarjoajan Gofore Oyj:n osalta.

Hankinnassa on noudatettu Helsingin kaupungin kestävien hankintojen 
periaatteita.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Gofore Oyj, joka 
näin esitetään valittavaksi ASTI DPS 3 tarjouksessa mainittujen IT-pal-
velujen toimittajaksi.

Keskeisimmät sovelletut säännökset:

Hallintolaki (6.6.2003/434) 43 §, 44 § ja 45 §

Hankintalaki (1397/2016) 30 §, 33 §, 49 §, 52 §, 58 - 60 §:t, 62 §, 71 §, 
74 §, 79 §, 83 §, 85 - 87 §:t, 93 §, 123 § ja 130 §

Opetuslautakunnan päätös 4/31.3.2016, dnro HEL 2016-003192

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Joonas Sormunen, ICT-hankintalakimies, puhelin

joonas.sormunen(a)hel.fi

Liitteet

1 ASTI_DPS_3_vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
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§ 315
Botby grundskolan irtokalustehankinta, minikilpailutus

HEL 2019-009680 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että Botby grundskolanin irtokalusteet hankitaan seuraavilta puite-
sopimustoimittajilta:

- AJ Tuotteet Oy Ab
- Isku Interior Oy
- Kinnarps Oy
- Kuopion Woodi Oy
- Lekolar Oy
- Martela Oyj
- Modeo Oy
- Tavara Trading TTR Oy ja
- Tevella Oy

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti hallintojohtajan/han-
kintapäällikön hyväksymään tätä päätöstä vastaavat tilaukset.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 550 000 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 Botby vertailu ja valinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpai-
lutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Botby grundskolanin irtokalusteet minikilpailutettiin kaupungin puiteso-
pimuksen H017-16 HEL2016-009601 / oppilaskalusteet mukaisesti. Li-
säksi pyydettiin tarjouksia myös H016- 16 HEL2016-009603 / päiväko-
tikalusteet 1.1.2017 - 31.12.2020 sopimuksen mukaisilta toimittajilta.

Määräaikaan 25.2. 2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti yhdeksän 
(9) toimittajaa; AJ-Tuotteet Oy, Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Kuopion 
Woodi Oy, Lekolar Oy, Martela Oyj, Modeo Oy, Tavara Trading TTR 
Oy ja Tevella Oy.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hintalaa-
tusuhde, jossa hinnan osuus oli 90 % ja laadun osuus 10 %. Laatuna 
vertailtiin sopimuksenmukaisen takuuajan (5 vuotta), ylittävää osuutta.

Hankinta jakautuu toimittajittain seuraavasti:

AJ Tuotteet Oy Ab - 1 386 €
Isku Interior Oy - 154 047 €
Kinnarps Oy - 72 215,58 €
Kuopion Woodi Oy - 19 830 €
Lekolar Oy - 56 513,60 €
Martela Oyj - 113 315,40 €
Modeo Oy - 60 500,50 €
Tavara Trading TTR Oy - 66 780 €
Tevella Oy - 474 €
Varaus - 4 937,92 €

Valitut kalusteet on esityksen liitteenä.

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 Botby vertailu ja valinta
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpai-
lutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 316
Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen tarveselvityksen 
hyväksyminen osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23

HEL 2019-009567 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Ruoho-
lahdenkatu 23 vuokrahankkeena toteutettavan peruskoulun ja Ressun 
lukion pysyvien lisätilojen tarveselvityksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja op-
pijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressu_lukio-PK_lisätilat-tilaohjelma tarveselvitys
2 Tarveselvityslomake Ressun PK ja lukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-21 on linjattu, että englanninkieli-
sen koulutuksen paikkamäärä tulisi kaksinkertaistaa. Ressun peruskou-
lu ja Ressun lukio tarjoavat jo nykyisellään sekä suomen- että englan-
ninkielistä opetusta. Nykyiset tilat ovat kuitenkin oppilasmäärän kasvun 
vuoksi käyneet ahtaiksi. 
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Ressun peruskoulussa annetaan suomenkielisen perusopetuksen (305 
oppilasta 20.9.2018) lisäksi IB-ohjelman mukaista englanninkielistä 
(222 oppilasta 20.9.2018) opetusta. Koulussa on yhteensä noin 530 
oppilasta. Englanninkielisen opetuksen kaksinkertaistaminen tarkoittaa 
oppilaspaikkojen kokonaismääräksi 450. Oppilasmäärän lisääminen to-
teutetaan vaiheittain lisäämällä 1. ja 7. luokalla aloittavien oppilaiden 
määrää.

Ressun lukiossa on tällä hetkellä noin 700 opiskelijaa. Suomenkielisen 
lukiokoulutuksen lisäksi (549 opiskelijaa 20.9.2018) lukiossa järjeste-
tään IB-opetusohjelman mukaista englanninkielistä Diploma Program-
me –opetusta (138 opiskelijaa 20.9.2018). Englanninkielisen opetuksen 
kaksinkertaistamiseksi ja kaupungin lukion aloituspaikkojen määrän 
kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi tarvitaan 300 opiskelijapaikkaa 
lisää.

Käyttöön otettavan Ruoholahdenkadun kiinteistön sijainti on keskeinen 
ja hyvin saavutettavissa. Rakennus sijaitsee Ressun peruskoulun oppi-
laaksiottoalueella. Ressun peruskoulu toimii osoitteessa Lapinlahden-
katu 10. Nykyisistä tiloista on Baanaa pitkin alle puolen kilometrin käve-
lymatka uusiin tiloihin. Reitti on turvallinen ja sujuva. Ruoholahdenka-
dulle sijoitetaan ensisijaisesti perusopetuksen luokkien 7-9 oppilaita. 
Ressun lukio toimii osoitteessa Kalevankatu 8-10. Matkaa uusiin tiloihin 
on noin kilometri. Toiminta järjestetään siten, että turhia siirtymiä kou-
lupäivän aikana vältetään. 

Toiminnan vaatimassa laajuudessa ei lisärakentaminen nykyisten tilo-
jen yhteyteen ole mahdollista eikä pysyviä tiloja ole mahdollista toteut-
taa toiminnan edellyttämässä aikataulussa. Ressun peruskoulun ja 
Ressun lukion hankkeessa perusopetuksen luokkien 7-9 ja lukion tilat 
voidaan sijoittaa samaan kokonaisuuteen turvallisesti ja toimivasti. Tilo-
jen toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset kasvatuksen ja opetuk-
sen yhteistyölle, jatkumolle ja yhtenäiselle IB-opinpolulle. IB-lisenssin 
asettamat vaatimukset tiloille ja toiminnalle toteutuvat joustavasti yhtei-
sissä tiloissa.

Sekä peruskoulu että lukio tarvitsevat yleisopetustilaa, yhteisöllistä tilaa 
sekä tilaa luonnontieteille. Lisäksi perusopetus tarvitsee tiloja kotitalou-
delle, käsityölle ja kuvaamataidolle. Yhteisesti tarvitaan tilat ruokahuol-
lolle, oppilashuollolle ja riittävät wc-tilat. Henkilökunnalle tarvitaan työ- 
ja sosiaalitilat. Lukion ja peruskoulun IB-linja tarvitsee kirjaston ja tilat 
kirjastosihteerille (IBO vaatii kirjastosihteerin).  Lukio toimii niin sanotul-
la NGO-periaatteella (non governmental organisation). IB -lukioiden 
laajemmat hallinnolliset ja pedagogiset linjaukset tehdään muualla kuin 
Suomessa. Nämä linjaukset asettavat vaatimuksia myös tiloille.   Kaikki 
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IB-opiskeluun ja opiskelun tukeen liittyvät toiminnot tulee olla sijoitettu-
na yhteen ja tämä vaatii kokonaissuunnittelua.

Suunnitellut tilat Ruohonlahdenkatu 23:ssa tarvitaan käyttöön kalustet-
tuina 8/2020 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa 
haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi tuoda lisäkustannuksia toimialal-
le. 

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnitte-
lussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. 
Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikenne-
järjestelyt.

Ressun peruskoulun oppilaaksiottoalueen väestöennusteen mukaan 7-
15 vuotiaiden määrä nousee nykyisestä 343 noin 90:lla vuoteen 2024 
ja laskee noin 60:lla lapsella ennustekauden loppuun.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan englanninkielisen koulutuksen 
paikkamäärä tulisi kaksinkertaistaa. Ressun peruskoulun tilat eivät op-
pilasmäärän kasvun vuoksi riitä koulun nykyiselle oppilasmäärälle 
(530). Lisätilaa tarvitaan sekä koulun nykyisille oppilaille, että kaksikie-
lisen opetuksen laajentumiselle.

Ressun lukiossa on tällä hetkellä n. 700 opiskelijaa. Kalevankadun tilat 
riittävät remontin valmistuttua vain 645 opiskelijalle. Kalevankadun kiin-
teistöön mahtuu kansallinen opetus sekä IB:n aloittavan vuoden ope-
tus. 

Uudet palvelutilat tukevat nuorten arkea

Uudet turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset 
Ressun peruskoulun ja Ressun lukion toiminnalle ja vastaavat sekä lä-
hialueen että kaupunkitasoisiin palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suun-
nitteluun osallistetaan lapset, nuoret ja perheet. Tilat mahdollistavat yh-
teisöllisyyden lisäämisen alueella.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Hel-
singissä.

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelman toteuttamisen peruskoulussa ja lukiossa
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Ressun peruskoulun toimipisteen tilat ovat riittämättömät ja osin huo-
nokuntoiset eivätkä täytä kaikilta osin uuden opetus- ja varhaiskasva-
tussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Ressun lukion ny-
kyisten tilojen peruskorjaus valmistuu siten, että tilat otetaan käyttöön 
1.1.2020. Perusparannuksessa ei Kalevankadun vanhaan kiinteistöön 
ole pystytty lisäämään paikkoja kasvavalle oppilasmäärälle.

Hankkeessa toteutetaan perusopetukselle ja lukiolle pedagogisesti 
monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka 
edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja 
kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja 
suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen ja lu-
kion opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen. Peruskoulun toi-
mipisteen ja lukion tilat ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. 
Suunnittelussa varmistetaan turvalliset kulkuyhteydet koululle ja lukiol-
le. 

Muunneltavuus mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön myös kulttuuri-, 
liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi tarkoituksen-
mukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asu-
kaskäyttöä. 

Suunnitellut tilat toteutetaan vuokratilahankkeena aikataulullisista syistä 
ja otetaan käyttöön 8/2019 mennessä.

Ressun perusopetuksen ja Ressun lukion tilatarpeet esitetään liitteenä 
olevassa huonetilaohjelmassa. 

Hanke ei tarvitse väistötiloja.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 5 890 htm². Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima kokonaisvuokra on 155 690 euroa/m²/kk eli noin 1 
868 000 euroa/vuosi. Vuokrasopimus tehdään viideksitoista vuodeksi. 
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Hankkeen käynnistämiskus-
tannuksiin varataan 600 000 euroa, joka ei sisällä noin 102 000 euron 
tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on 
noin 81 000 euroa, siivouskustannusarvio on noin 118 000 euroa/vuosi. 
Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 4 
500 000 euroa/vuosi. 

Kahden yksikön sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen yhteiskäyttö 
on kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu
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Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen- 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Lukion ja koulun henkilökuntaa on 
osallistettu hankkeen suunnitelmien valmistelemiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida opiskelijoiden, oppi-
laiden ja opettajien näkemykset tilojen kehittämisessä. Osallistavalla 
suunnittelulla ohjataan käyttäjiä aktiivisesti osallistumaan oman työn ja 
toimintaympäristönsä sekä asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun 
ja kehittämiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan
tarveselvityksen hyväksymisestä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressu_lukio-PK_lisätilat-tilaohjelma tarveselvitys
2 Tarveselvityslomake Ressun PK ja lukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 317
Lausunto osoitteeseen Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta päiväkodin ja 
koulun hankesuunnitelmasta, päätös ryhmäperhepäiväkoti Vuoren-
peikon, päiväkotien Hakuninmaa ja Vuorilinna lakkauttamisesta se-
kä uuden päiväkodin perustamisesta

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti:

A. Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkoti 
Vuorenpeikon lakkauttamisesta ja tiloista luopumisesta sekä uuden 
päiväkodin perustamisesta.

B. Antaa puoltavan lausunnon osoitteessa Kaarelan raitti 1 sijoittuvasta 
päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja koulutus-
lautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella 
helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 5.9.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään niin, että "Riittävät palvelutilat tukevat lasten 
ja nuorten arkea" -otsikon alla toisessa kappaleessa oleva "Maunula" 
muutetaan "Maununnevaksi". 
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U20077 Kaarelan raitti
2 Hankesuunnitelma 2821U20077 liitteet
3 Tilaohjelma kilpailuehdotus Puumaja
4 lpk kaarelan raitti ja alakoulu_ lausunto_050919

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 13.6.2019 
päivätystä, osoitteessa Kaarelan raitti 1 sijaitsevan päiväkodin ja Kan-
nelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen - hankkeen hanke-
suunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee uudisrakennushankkeena 
toteutettavia tiloja.

Hankkeessa toteutetaan uudisrakennus, johon suunnitellaan tilat var-
haiskasvatuksen ja ala-asteen käyttöön 210 päiväkotilapselle ja 120:lle 
perusopetuksen oppilaalle luokka-asteella 1-2. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan palvelu-
tarpeen mukaan.

Väestöennusteen mukaan Kannelmäen peruskoulun oppilaaksiottoalu-
eella asuu 7-15 vuotiaita vuonna 2029 noin 2000. Määrä on noin 500 
lasta suurempi kuin vuonna 2018. 

Samaan aikaan 1-6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa noin 400 lapsella. 
Suurin osa kasvusta tapahtuu Kuninkaantammen alueella, jonne val-
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mistuu vuonna 2022 koulu-päiväkotihanke, 250 oppilas- ja 210 päivä-
kotipaikkaa.

Talonrakentamisohjelmassa on Kannelmäen peruskoulun Runonlaula-
jantien toimipisteen laajennushanke 200 oppilaalle vuonna 2024. Päi-
väkoti Pelimannin korvaava uudishanke sijoittuu vuodelle 2022 ja päi-
väkoti Vanhaisen korvaava uudishanke vuodelle 2023, nämä lisäävät 
alueen varhaiskasvatuspaikkoja. Päiväkoti Pelimannin korvaava uudis-
hanke sijoittuu vuodelle 2022, jonka yhteydessä paikat lisäntyvät nykyi-
seen verrattuna 20 paikkaa ja päiväkoti Vanhaisen korvaava uudishan-
ke vuodelle 2023, joka lisää paikkoja noin 100. Yhteensä tällä hetkellä 
suunnitelmissa olevat kouluhankkeet lisäävät alueen 450 oppilaspaik-
kaa ja 350 varhaiskasvatuspaikkaa. Tulevien tilahankkeiden yhteydes-
sä on mahdollista tarkastella paikkojen riittävyyttä.

Kannelmäki-Hakuninmaa-Maununneva alueen palvelutiloihin liittyvä 
alueellinen tarkastelu on tehty vuonna 2016 yhteistyössä alueen asuk-
kaiden, opetus- ja varhaiskasvatusviraston sekä tilakeskuksen kanssa. 
Tuolloin tarkasteltiin alueen väestönkehitystä sekä nykyisten tilojen 
kuntoa.  Suunnitelmia on sen jälkeen tarkasteltu alueen vanhemmista 
koostuvan ryhmän, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kau-
punkiympäristötoimialan kanssa vuosittain.

Tarkastelun perusteella on edistetty osoitteeseen Kaarelan raitti 1 sijoit-
tuvaa uudishanketta siten, että uusiin tiloihin siirtyvät päiväkodit Haku-
ninmaa ja Vuorilinna, joiden tilat vaatisivat laajaa korjausrakentamista 
lähivuosina. Päiväkoti Vuorilinnan kanssa samalla tontilla sijaitsee ryh-
mäperhepäiväkoti Vuorenpeikko, jonka paikkamäärä otetaan huomioon 
uudessa päiväkoti Kaarelanraitissa ja perhepäiväkodin toiminta lakkau-
tetaan. Kannelmäen peruskoulun nykyinen Kaarelanraitin toimipiste 
jatkaa uusissa tiloissa niiden valmistuttua. Kaarelan raitti 1 tontilla si-
jaitsee paviljonkipäiväkoti, jonka toiminta jatkuu uudisrakennuksessa 
sen valmistuttua. Uudishankkeen myötä koulun oppilasmäärä säilyy 
ennallaan ja varhaiskasvatukseen saadaan noin 20 uutta paikkaa. 

Suunnitellut tilat toteutetaan SR-kilpailun pohjalta, jossa edellytettiin 
hankkeen toteuttamista puurakenteisena ja etsittiin innovatiivisia puun 
käytön ratkaisuja. Kilpailuehdotuksen mukainen tilaohjelma on aineis-
ton liitteenä. Jatkosuunnittelussa tulee tilojen tarkemmat suunnitelmat 
hyväksyttää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020 ja rakennus otetaan käyttöön 
1.8.2021.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
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yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöl-
lisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkkoa suunnitellaan siten, että 
perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin lähipäivä-
koti periaatteella.

Uudet tilat mahdollistavat lähipalveluiden järjestämisen Maunulan ja 
Hakuninmaan alueilla ja parantavat näin lasten ja perheiden arkea. 
Uudet tilat vastaavat hyvin päiväkodin ja koulun palvelutarpeisiin alu-
eella. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee esittämään kaupun-
kiympäristön toimialalle, että Kaarelanraitin uudishankkeen myötä Y-
tontit, joilla nyt luovuttavat päiväkotitilat sijaitsevat, säilytetään nykyi-
sessä käyttötarkoituksessa. Näin voidaan varautua mahdollisiin myö-
hemmin ilmeneviin palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkotien toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat 
yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Hel-
singissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille ja koululle, jossa pedagogi-
sesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat 
edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kas-
vaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja 
suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatus- ja 
opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen. Päiväkodin yhteydessä 
on aidattu piha-alue leikkialueineen. Lisäksi ulkoiluun hyödynnetään lä-
hialueen puistoalueita.

Uusien tilojen vaikutus tila - ja toimintakustannuksiin

Nykyisten toimitilojen, Hakuninmaan ja Vuorilinnan päiväkotien, ryhmä-
perhepäiväkoti Vuorenpeikon sekä Kannelmäen peruskoulun Kaarelan 
raitin toimipisteen neliövuokrien perusteena on yhteensä 2477 htm² ja 
tilojen yhteenlaskettu kokonaisvuokra on noin 477 300 euroa/vuosi tä-
nä vuonna.
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Uusien tilojen neliövuokran perusteena on 2640 htm². Kaupunkiympä-
ristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 32,79 euroa/m²/kk eli noin 
1 038 787 euroa/vuosi kolmenkymmenen vuoden ajalle 3%:n tuotto-
vaateella. Pääomavuokran osuus on 26,32 €/ htm²/kk ja ylläpitovuokran 
osuus on 6,47 €/htm²/kk. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteu-
tuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistu-
misajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hankkeen käynnistämiskustannuksia varataan 321 000 euroa. Toimin-
nan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon han-
kintoja. Muuttokustannusarvio on noin 13 500 euroa ja siivouskustan-
nusarvio on noin 81 400 euroa/vuosi.

Toimintakustannukset ovat tulevan hankkeen osalta arviolta 3 100 260 
euroa/vuosi. Monen yksikön yhteistilat ovat kustannuksiltaan taloudelli-
nen ratkaisu. 

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi osoitteeseen Kaarelan raitti 1 
sijoittuvan päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toi-
mipisteen tarveselvityksen 28.5.2019.

Hanke on osa palveluverkkotarkastelua, joka on tehty Kannelmäen, 
Hakuninmaan ja Maununnevan alueella vuosina 2016-2017. Asukkaat 
osallistuivat palveluverkkotarkasteluun. Lisäksi suunnitelmista on kes-
kusteltu alueen vanhemmista koostuvan ryhmän, kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan sekä kaupunkiympäristötoimialan kanssa vuosittain. 
Suunnittelun tämänhetkisestä vaiheesta ja etenemisestä laaditaan tie-
dote jaettavaksi alueen päiväkotien ja Kannelmäen peruskoulun van-
hemmille.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Helsingin kaupungin hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan tilahanketta 
koskevan hankesuunnitelman lausunnon hyväksymisestä sekä Helsin-
gin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan toimi-
pisteiden lakkauttamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765
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Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821U20077 Kaarelan raitti
2 Hankesuunnitelma 2821U20077 liitteet
3 Tilaohjelma kilpailuehdotus Puumaja
4 lpk kaarelan raitti ja alakoulu_ lausunto_050919

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 65

HEL 2019-006537 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen 
peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen 4.6.2019 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon.

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 318
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Johanna Laisaaren val-
tuustoaloitteesta nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamises-
ta kouluihin

HEL 2019-006609 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten mielen-
terveyden ongelmien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoitaminen ovat 
koko oppilaitosyhteisön asia ja kaikkien oppilaiden kanssa työskentele-
vien henkilöiden vastuulla. Lautakunta pitää tärkeänä, että kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala kehittää myös olemassa olevia oppilashuollolli-
sia sekä terveydenhuollollisia palveluja kouluissa. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala on myös mukana lasten ja nuorten mielenterveyspal-
velujen palveluketjujen kehittämisessä yhdessä sosiaali- ja terveystoi-
men sekä HUS:n kanssa, jolla tuetaan mielenterveyden ongelmien en-
naltaehkäisyä sekä varhaista puuttumista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta edellyttää ammattilaisilta kykyä liittyä 
yhteiseen, konkreettiseen tavoitteenasetteluun nuorten mielentervey-
den edistämisen ja hoidon asioissa. KASKOn, SOTEn ja HUSin selvi-
tyksestä edellytetään konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten kaupungin 
ja HUSin eri toimijoita saada tekemään interventioita masentuneiden ja 
ahdistuneiden nuorten parissa.

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kokeiltiin psykiatristen 
sairaanhoitajien työskentelyä vuosina 2007–2012. Tuona aikana haet-
tiin sopivaa työskentelymallia kouluissa nuorten mielenterveysongel-
mien haasteisiin vastaamiseksi. Kokeilun aika todettiin, että palveluja ei 
onnistuttu kohdentamaan tarkoituksenmukaisesti. Eri kouluilla toimivat 
psykiatriset sairaanhoitajat eivät muodostaneet ennaltaehkäisevää yh-
tenäistä toimintamallia. Kokeilu osoitti, ettei toimintaa kannata laajentaa 
kaikkiin peruskouluihin. Sen sijaan toiminta kohdennettiin toisen asteen 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja tässä yhteydessä peruskouluissa työs-
kennelleet psykiatriset sairaanhoitajat päätettiin siirtää ammatillisiin op-
pilaitoksiin. Psykiatristen sairaanhoitajien toimintaa toisella asteella ar-
vioidaan tällä hetkellä osana palveluketjujen arviointia ja kehittämistä.
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Helsingissä on yläasteikäisiä oppilaita noin 16 000. Helsingissä oppi-
lashuoltopalvelut kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Tu-
russa oppilashuolto on osa sosiaali- ja terveystoimea. Turun mallin mu-
kaisessa toiminnassa on yksi psykiatrinen sairaanhoitaja tuhatta oppi-
lasta kohti. Vastaava malli edellyttäisi Helsingissä kuudentoista psykiat-
risen sairaanhoitajan palkkaamista, jolloin vuosittainen kustannusarvio 
olisi noin 800 000 euroa. Helsingissä on nuorisopsykiatrian järjestämää 
konsultatiivista mielenterveyspalvelua HYKS Varhain toimintaa, joka to-
teutetaan yhdessä perustason palveluiden kanssa. Vastaavaa toimin-
taa ei ole Turussa.

Oppilashuollon ja terveydenhuollon palvelujen kehittäminen

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien tunnistaminen, ennal-
taehkäisy ja hoitaminen ovat koko oppilaitosyhteisön asia ja kaikkien 
oppilaiden kanssa työskentelevien henkilöiden vastuulla. Oppilaiden 
lievää oireilua voidaan selvittää ja hoitaa koulun oppilashuollon henki-
löstön toimesta. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin 
perustehtäviin kuuluu mielenterveyden edistäminen sekä lasten ja 
nuorten psyykkisen hyvinvoinnin selvittäminen. Koulussa olevan am-
mattihenkilöstön toimintaa kehittämällä voidaan tukea entistä paremmin 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja puuttua riittävän ajoissa mielentervey-
den ongelmiin. 

Viime vuosina oppilashuollon työntekijöitä on lisätty mm. PD-rahalla. 
Lisäksi Helsingissä ovat aloittaneet tänä vuonna toimintansa kahdek-
san esiopetuksen psykologia ja kuraattoria. Esi- ja perusopetuksen op-
pilashuollon yhteistyön avulla tunnistetaan ja päästään puuttumaan 
varhaisemmassa vaiheessa lasten mielenterveyden ongelmiin. 

Peruskouluissa toimivien terveydenhoitajien koulutus mahdollistaa var-
haisten mielenterveyden oireilujen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. 
Terveydenhoitajat toimivat osana koulun oppilashuoltoa yhdessä kou-
lupsykologien ja -kuraattorien kanssa. Kaupunkitason opiskeluhuollon 
ohjausryhmä seuraa palveluiden riittävyyttä ja tekee esityksiä palvelui-
den kehittämiseksi. Kouluterveydenhoitajien määrää on lisätty Helsin-
gissä vaativille alueille. 

Palveluketjujen kehittäminen Helsingissä

Sosiaali- ja terveystoimialalla on käynnistetty vuoden 2019 käyttösuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti lasten ja nuorten varhaisen tuen ja 
mielenterveyspalvelujen palveluketjujen kehittäminen. Näitä palveluket-
juja kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan, HUS:n sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Tämä kehittämistyö on 
toimialojen yhteinen sitova tavoite. Työn tavoitteena on rakentaa yhtei-
nen palvelu- ja prosessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuor-
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ten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon yhdessä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Helsingin kouluterveydenhuollossa ei ole mahdollista hoitaa mielenter-
veysongelmaisia nuoria, koska kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sai-
raanhoito. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajilla ja lääkäreillä ei 
ole riittävästi osaamista vaikeasti psyykkisesti oireilevien oppilaiden 
hoitoon eikä myöskään riittäviä resursseja toteuttaa hoitoa. Tästä syys-
tä on lähdetty kehittämään keskitettyjä moniammatillisia yksiköitä, jotka 
varmistavat paremmin toimivat, tuloksekkaat ja tehokkaat lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelut. Näin vahvistetaan myös ennaltaehkäi-
sevää työotetta, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tarpeen mukais-
ta työnohjausta ja työyhteisön tukemista. 

Perhekeskusten toiminnan kautta saadaan psykiatrista asiantuntemus-
ta tällä hetkellä kuitenkin vain suomenkielisten peruskoulujen käyttöön. 
Perhekeskusten vastaava palvelu ruotsinkielisille peruskouluikäisille 
vielä puuttuu. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunta te-
kee tiivistä yhteistyötä perhekeskuksen ammattilaisten kanssa. Palvelu- 
ja prosessiketjut käsittävät palvelutarpeen arvioinnin, lapsen kasvun ja 
kehityksen tukemisen tai perheen arjen haasteet. Lisäksi HYKS varhain 
toiminta tekee yhteistyötä koulujen kanssa mielenterveysongelmaisten 
lasten ja nuorten auttamiseksi.

Vaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja 
lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden 
ilmestymistä. Vahvistamalla olemassa olevia palveluita ja henkilöstön 
osaamista tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja oh-
jaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvointisuunnitelmaan on 
valittu painopisteiden mukaisia kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä sekä tie-
toon perustuen vaikuttavia toimenpiteitä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa ja 
tavoitteiden sekä toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu laajasti 
yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja osallisuutta. Suunni-
telman mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin 
eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhtei-
söihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa. 
Tärkeitä kumppaneita ovat myös kolmannen sektorin toimijat sekä 
kaupunkilaiset. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kehittämällä lasten ja nuor-
ten mielenterveyspalvelujen palveluketjuja yhdessä sosiaali-ja terveys-
toimen sekä HUS:n kanssa, tuemme paremmin mielenterveyden on-
gelmien ennaltaehkäisyä sekä varhaista puuttumista. Lautakunta pitää 
tärkeänä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kehittää myös ole-
massa olevia oppilashuollollisia sekä terveydenhuollollisia palveluja 
kouluissa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Lisätään kappaleiden 2-3 väliin: "Kasvatuksen- ja kou-
lutuksen lautakunta edellyttää ammattilaisilta kykyä liittyä yhteiseen, 
konkreettiseen tavoitteenasetteluun nuorten mielenterveyden edistämi-
sen ja hoidon asioissa. KASKOn, SOTEn ja HUSin selvityksestä edelly-
tetään konkreettisia toimenpiteitä siitä, miten kaupungin ja HUSin eri 
toimijoita saada tekemään interventioita masentuneiden ja ahdistunei-
den nuorten parissa.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ville Jalovaaran vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Torniainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26286

taina.torniainen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten mielen-
terveyden ongelmien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja hoitaminen ovat 
koko oppilaitosyhteisön asia ja kaikkien oppilaiden kanssa työskentele-
vien henkilöiden vastuulla. Lautakunta pitää tärkeänä, että kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala kehittää myös olemassa olevia oppilashuollolli-
sia sekä terveydenhuollollisia palveluja kouluissa. Kasvatuksen ja kou-
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lutuksen toimiala on myös mukana lasten ja nuorten mielenterveyspal-
velujen palveluketjujen kehittämisessä yhdessä sosiaali- ja terveystoi-
men sekä HUS:n kanssa, jolla tuetaan mielenterveyden ongelmien en-
naltaehkäisyä sekä varhaista puuttumista.

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kokeiltiin psykiatristen 
sairaanhoitajien työskentelyä vuosina 2007–2012. Tuona aikana haet-
tiin sopivaa työskentelymallia kouluissa nuorten mielenterveysongel-
mien haasteisiin vastaamiseksi. Kokeilun aika todettiin, että palveluja ei 
onnistuttu kohdentamaan tarkoituksenmukaisesti. Eri kouluilla toimivat 
psykiatriset sairaanhoitajat eivät muodostaneet ennaltaehkäisevää yh-
tenäistä toimintamallia. Kokeilu osoitti, ettei toimintaa kannata laajentaa 
kaikkiin peruskouluihin. Sen sijaan toiminta kohdennettiin toisen asteen 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja tässä yhteydessä peruskouluissa työs-
kennelleet psykiatriset sairaanhoitajat päätettiin siirtää ammatillisiin op-
pilaitoksiin. Psykiatristen sairaanhoitajien toimintaa toisella asteella ar-
vioidaan tällä hetkellä osana palveluketjujen arviointia ja kehittämistä.

Helsingissä on yläasteikäisiä oppilaita noin 16 000. Helsingissä oppi-
lashuoltopalvelut kuuluvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Tu-
russa oppilashuolto on osa sosiaali- ja terveystoimea. Turun mallin mu-
kaisessa toiminnassa on yksi psykiatrinen sairaanhoitaja tuhatta oppi-
lasta kohti. Vastaava malli edellyttäisi Helsingissä kuudentoista psykiat-
risen sairaanhoitajan palkkaamista, jolloin vuosittainen kustannusarvio 
olisi noin 800 000 euroa. Helsingissä on nuorisopsykiatrian järjestämää 
konsultatiivista mielenterveyspalvelua HYKS Varhain toimintaa, joka to-
teutetaan yhdessä perustason palveluiden kanssa. Vastaavaa toimin-
taa ei ole Turussa.

Oppilashuollon ja terveydenhuollon palvelujen kehittäminen

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmien tunnistaminen, ennal-
taehkäisy ja hoitaminen ovat koko oppilaitosyhteisön asia ja kaikkien 
oppilaiden kanssa työskentelevien henkilöiden vastuulla. Oppilaiden 
lievää oireilua voidaan selvittää ja hoitaa koulun oppilashuollon henki-
löstön toimesta. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin 
perustehtäviin kuuluu mielenterveyden edistäminen sekä lasten ja 
nuorten psyykkisen hyvinvoinnin selvittäminen. Koulussa olevan am-
mattihenkilöstön toimintaa kehittämällä voidaan tukea entistä paremmin 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja puuttua riittävän ajoissa mielentervey-
den ongelmiin. 

Viime vuosina oppilashuollon työntekijöitä on lisätty mm. PD-rahalla. 
Lisäksi Helsingissä ovat aloittaneet tänä vuonna toimintansa kahdek-
san esiopetuksen psykologia ja kuraattoria. Esi- ja perusopetuksen op-
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pilashuollon yhteistyön avulla tunnistetaan ja päästään puuttumaan 
varhaisemmassa vaiheessa lasten mielenterveyden ongelmiin. 

Peruskouluissa toimivien terveydenhoitajien koulutus mahdollistaa var-
haisten mielenterveyden oireilujen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. 
Terveydenhoitajat toimivat osana koulun oppilashuoltoa yhdessä kou-
lupsykologien ja -kuraattorien kanssa. Kaupunkitason opiskeluhuollon 
ohjausryhmä seuraa palveluiden riittävyyttä ja tekee esityksiä palvelui-
den kehittämiseksi. Kouluterveydenhoitajien määrää on lisätty Helsin-
gissä vaativille alueille. 

Palveluketjujen kehittäminen Helsingissä

Sosiaali- ja terveystoimialalla on käynnistetty vuoden 2019 käyttösuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti lasten ja nuorten varhaisen tuen ja 
mielenterveyspalvelujen palveluketjujen kehittäminen. Näitä palveluket-
juja kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan, HUS:n sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Tämä kehittämistyö on 
toimialojen yhteinen sitova tavoite. Työn tavoitteena on rakentaa yhtei-
nen palvelu- ja prosessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuor-
ten mielenterveysongelmien havainnointiin ja hoitoon yhdessä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Helsingin kouluterveydenhuollossa ei ole mahdollista hoitaa mielenter-
veysongelmaisia nuoria, koska kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sai-
raanhoito. Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajilla ja lääkäreillä ei 
ole riittävästi osaamista vaikeasti psyykkisesti oireilevien oppilaiden 
hoitoon eikä myöskään riittäviä resursseja toteuttaa hoitoa. Tästä syys-
tä on lähdetty kehittämään keskitettyjä moniammatillisia yksiköitä, jotka 
varmistavat paremmin toimivat, tuloksekkaat ja tehokkaat lasten ja 
nuorten mielenterveyspalvelut. Näin vahvistetaan myös ennaltaehkäi-
sevää työotetta, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja tarpeen mukais-
ta työnohjausta ja työyhteisön tukemista. 

Perhekeskusten toiminnan kautta saadaan psykiatrista asiantuntemus-
ta tällä hetkellä kuitenkin vain suomenkielisten peruskoulujen käyttöön. 
Perhekeskusten vastaava palvelu ruotsinkielisille peruskouluikäisille 
vielä puuttuu. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunta te-
kee tiivistä yhteistyötä perhekeskuksen ammattilaisten kanssa. Palvelu- 
ja prosessiketjut käsittävät palvelutarpeen arvioinnin, lapsen kasvun ja 
kehityksen tukemisen tai perheen arjen haasteet. Lisäksi HYKS varhain 
toiminta tekee yhteistyötä koulujen kanssa mielenterveysongelmaisten 
lasten ja nuorten auttamiseksi.

Vaikutusten arviointi
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Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja 
lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden 
ilmestymistä. Vahvistamalla olemassa olevia palveluita ja henkilöstön 
osaamista tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja oh-
jaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvointisuunnitelmaan on 
valittu painopisteiden mukaisia kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä sekä tie-
toon perustuen vaikuttavia toimenpiteitä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi. Hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa ja 
tavoitteiden sekä toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu laajasti 
yhdenvertaisuutta, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja osallisuutta. Suunni-
telman mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin 
eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhtei-
söihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa. 
Tärkeitä kumppaneita ovat myös kolmannen sektorin toimijat sekä 
kaupunkilaiset. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kehittämällä lasten ja nuor-
ten mielenterveyspalvelujen palveluketjuja yhdessä sosiaali-ja terveys-
toimen sekä HUS:n kanssa, tuemme paremmin mielenterveyden on-
gelmien ennaltaehkäisyä sekä varhaista puuttumista. Lautakunta pitää 
tärkeänä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kehittää myös ole-
massa olevia oppilashuollollisia sekä terveydenhuollollisia palveluja 
kouluissa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 30.9.2019 mennessä valtuutettu Johanna Laisaaren teke-
mään aloitteeseen. Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää mah-
dollisuutta palkata yläkouluihin sairaanhoitajia yhteistyössä HUSin nuo-
risopsykiatrian osaston kanssa Turun mallin mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Torniainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26286

taina.torniainen(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Oheismateriaali
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1 Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 319
Oikaisuvaatimukset musiikkivälineiden hankinnasta Jätkäsaaren 
peruskoululle

HEL 2019-006232 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä seuraavat hankinta-
päällikön tekemään kevennettyä kilpailutusta koskevaan hankintapää-
tökseen 25.6.2019 (§ 18) kohdistetut oikaisuvaatimukset:

- F-Musiikki Oy:n oikaisuvaatimuksen johdosta Helsingin kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättää keskeyttää isoon avoi-
meen tilaan tarkoitettavan hybridiflyygelin hankintaa koskevan menette-
lyn.

- Musiikki-Silfverberg Oy:n isoon avoimeen tilaan tarkoitettua digitaali-
pianoa koskevan oikaisuvaatimuksen johdosta Aron Soitin Oy hylätään, 
ja tilalle valitaan seuraavaksi edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, 
Musiikki-Silfverberg Oy.

- Musiikki-Silfverberg Oy:n vaatimuksen siitä, että Helsingin kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteuttaa sähkörummuille tarkoite-
tun rumpumonitorin hankinnan ja tekee tilauksen Musiikki-Silfverberg 
Oy:ltä.

- Musamaailma Oy:n väitteen siitä, että alttometallofonien kilpailutuk-
sessa voittaneet eri merkkiset ja sointiset osat aiheuttaisivat yhteenso-
pivuusongelmia soundin ja soittimen sijoittelun kannalta sekä siitä, että 
tuotteet tulisi hankkia siten, että diatoninen sekä kromaattinen osa oli-
sivat samaa merkkiä.

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä seu-
raavat hankintapäällikön tekemään kevennettyä kilpailutusta koske-
vaan hankintapäätökseen 25.6.2019 (§ 18) kohdistetut oikaisuvaati-
mukset:

- F-Musiikki Oy:n vaatimuksen, jonka mukaan kilpailutukseen osallistu-
neen Musiikki-Silfverberg Oy:n tarjoama Roland GP607 –mallinen digi-
taalipiano ei ole tarjouspyynnössä vaadittujen ominaisuuksien mukai-
nen.

- F-Musiikki Oy:n vaatimuksen siitä, että sen tarjoama Yamaha CLP635 
-mallinen piano tulee ainoana soveltuvan pyöräsarjan sisältävänä tuot-
teena ottaa huomioon hankintayksikön päätöksessä. 
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- Musamaailma Oy:n esittämän väitteen siitä, ettei sähkörumpusetti-
tuotteiden tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan sähkörumpusetti (Alek-
sis Turbo Mesh Kit) sovellu oppilaskäyttöön.

- Musamaailma Oy:n esittämän väitteen siitä, ettei tarjouskilpailun voit-
tanut tuote Richwood RD12CEBS ei sovellu opetuskäyttöön sekä siitä, 
ettei seuraavaksi edullisin kitaramalli LAG T70D sisällä tarjouksessa 
vaadittua elektroniikkaa.  

- Musamaailma Oy:n väitteen siitä, ettei kilpailutuksen voittanut elekt-
roakustinen basso (Stagg AB203CE) vastaa perinteistä instrumenttia.

- Musamaailma Oy:n väitteen siitä, ettei sähkökitarojen kilpailutuksen 
voittanut tuote ei vastaa lainkaan tarjouspyyntöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta jätti käsittelemättä seuraavat oikaisu-
vaatimuksen tehneiden tarjoajien vaatimukset:

- Musamaailma Oy:n väitettä siitä, että isoon avoimeen tilaan tarkoite-
tun digitaalipianon kilpailutuksen voittanut tuote Kawai CN-37B on val-
mistajan vanha malli, jonka valmistus on lopetettu. Esittelijä toteaa, että 
aiemman oikaisuvaatimuksen (Musiikki-Silfverberg Oy) perusteella 
hankintapäätöstä tullaan muuttamaan isoon avoimeen tilaan tarkoitetun 
digitaalipianon osalta. Näin ollen tarvetta oikaisuvaatimuksen tekijän 
vaatimuksen käsittelyyn ei enää ole.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esit-
tämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös (HEL 2019-006232)
2 Alkuperäinen ja korjattu vertailu_digitaalinen piano isoon avoimeen 

tilaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Asianosaiset Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinta-
päällikkö teki 25.6.2019 Jätkäsaaren peruskoulun musiikkihankintaa 
koskevan päätöksen (§ 18), joka perustuu Helsingin kaupungin musiik-
kivälineiden puitejärjestelyyn ja sen sisällä tehtyyn minikilpailutukseen. 
Hankintapäätöksen johdosta tehtiin kolme oikaisuvaatimusta.

Oikaisuvaatimus 1 (F-Musiikki):

F-Musiikki Oy on tehnyt 25.6.2019 oikaisuvaatimuksen Helsingin kau-
pungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikön 
25.6.2019 tekemästä hankintapäätöksestä. Se on esittänyt oikaisuvaa-
timuksensa yhteydessä kolme vaatimusta.

1) F-Musiikki Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että 
kaksi tarjoajaa on tarjonnut Kawai NV10 digitaalipianoa, joka ei ole ollut 
tarjouspyynnössä mainitun N3X-hybridiflyygelin mukainen. Oikaisuvaa-
timuksen tekijän mukaan seuraavat osa-alueet eivät täyty Kawai NV10 
osalta:

- Suureen tilaan soveltuva äänentoisto

- Sensorit

- Hybridiflyygelin 4-kanavainen pianotallenne (prosessori / laskentano-
peus)

Musamaailma Oy:ltä on oikaisuvaatimuksen johdosta pyydetty vastinet-
ta asiassa (4.7.2019). Se katsoo, sen tarjoamassa olevat ominaisuudet 
toteutuvat ja ylittyvät selvästi sen tarjoamassa Kawai NV-10 mallissa.

Esittelijä katsoo, ettei yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten 
saaminen ole mahdollista isoon avoimeen tilaan hankittavan hybridif-
lyygelin osalta ole. Tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset olivat puut-
teelliset hankittavan tuotteen osalta. Tämän johdosta Helsingin kau-
pungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala katsoo, että hankinta on 
keskeytettävä.

2) F-Musiikki Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksessaan, että Helsingin 
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on määritellyt hankitta-
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vaksi tuotteeksi ja referenssiksi Yamaha CLP-695GP –mallisen flyyge-
lin tai vastaavan. Kilpailutukseen osallistunut tarjoaja, Musiikki-Silfver-
berg Oy tarjosi Roland GP607 digitaalipianoa, joka ei ollut vaadittujen 
ominaisuuksien mukainen. Perusteluinaan F-Musiikki Oy on esittänyt 
seuraavaa:

- Yamaha CLP-695GP -mallisessa flyygelissä on täysin lineaarinen 
kosketinpainotus. Sen sijaan Roland GP607 -mallisessa flyygelissä ei 
tällaista painotusta ole. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan tämä ero 
on merkittävä erityisesti soittajan näkökulmasta. Näin ollen se katsoo, 
ettei Musiikki-Silfverberg Oy:n tarjoamaa pianoa ole pidettävä tarjous-
pyynnön mukaisena ja sen tarjous on hylättävä tarjouspyynnön vastai-
sena.

- Lisäksi F-Musiikki Oy katsoo, että Yamaha CLP695GP -mallisen flyy-
gelin teho on huomattavasti korkeampi, kuin Roland-merkkisessä, Mu-
siikki-Silfverberg Oy:n tarjoamassa tuotteessa. Niin ikää tällä perusteel-
la oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että Musiikki-Silfverberg Oy tarjous 
on hylättävä.

Musiikki-Silfverberg Oy:ltä F-Musiikki Oy:n tekemän oikaisuvaatimuk-
sen johdosta pyydetty vastinetta asiassa. Vastineessaan yritys katsoo, 
että F-Musiikki Oy ei ole kattavasti perustellut oikaisuvaatimustaan. 
Musiikki-Silfverberg Oy:n mukaan F-Musiikin esittämät soittimen omi-
naisuudet eivät vastaa tarjouspyynnössä edellytettyjä tai vaadittuja 
ominaisuuksia.

Esittelijä katsoo, ettei perusteita F-Musiikki Oy:n esittämälle digitaali-
pianoa koskeville vaatimuksille esitetyn aineiston perusteella ole. Se to-
teaa, ettei soittimen tehoa koskevia vaatimuksia ole asetettu. Kosketti-
mien lineaarisesti kasvavan painotuksen vaatimus täyttyy hankittavan 
soittimen osalta.

3) F-Musiikki Oy on kolmannessa vaatimuksessaan esittänyt, että sen 
tarjoama Yamaha CLP635 -mallinen piano tulee ainoana soveltuvan 
pyöräsarjan sisältävänä tuotteena ottaa huomioon hankintayksikön 
päätöksessä. 

Esittelijä katsoo, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan tarvitsemat pyörät digitaalipianoihin ovat erillinen hankintako-
konaisuus, joka hankitaan erillisenä kokonaisuutena. Näin ollen F-Mu-
siikki Oy:n esittämä kolmas oikaisuvaatimus on hylättävä.

Oikaisuvaatimus 2 (Musiikki Silfverberg Oy)

Musiikki-Silfverberg Oy on tehnyt 5.7.2019 oikaisuvaatimuksen, jossa 
se on esittänyt kolme vaatimusta.
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1) Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, ettei tarjouksen kohteesta ”digi-
taalipiano isoon tilaan” jättänyt Aron Soitin Oy pysty tätä soitinta toimit-
tamaan, koska kyseinen digipiano on vanhentunut ja sen valmistus on 
lopetettu. Tämän lisäksi Musiikki-Silfverberg Oy toteaa, ettei Kawai CN-
37 digipianoja enää ole saatavilla. Näillä perusteilla oikaisuvaatimuksen 
tekijä katsoo, että Aron Soitin Oy:n tarjous on hylättävä.

Aron Soitin Oy on vastineessaan (9.8.2019) katsonut, että sen tarjoa-
ma Kawai CN-37-malli on tarjouksen voimassaoloaikana vaihtunut, ja 
edellinen sukupolvi myyty loppuun. Aron Soitin tarjoaa vastineessaan 
tilalle uutta paranneltua mallia samaan hintaan.

Esittelijä katsoo, että hankintapäällikön tekemää päätöstä on muutetta-
va Musiikki-Silfverberg Oy:n esittämän vaatimuksen osalta. Aron Soitin 
Oy on tarjonnut kilpailutuksen yhteydessä tuotetta, jota ei enää ole saa-
tavilla markkinoilla. (Ks. alkuperäinen ja korjattu vertailutaulukko pää-
töksen liitteenä)

2) Musiikki-Silfverberg Oy pyytää toisen vaatimuksensa yhteydessä, et-
tä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteuttaa 
sähkörummuille tarkoitetun rumpumonitorin hankinnan ja tekee tilauk-
sen Musiikki-Silfverberg Oy:ltä. Sen tarjoama NUX DA-30 -vahvistin 
sopii yhteen kaikkien markkinoilla olevien sähkörumpujen kanssa.

Esittelijä katsoo, että hankintapäätöstä oikaistava sähkörummuille tar-
koitetun rumpumonitorin hankinnan osalta. Se toteaa, että päätöstä 
koskevan oikaisun myötä kyseinen tuote hankitaan Musiikki-Silfverberg 
Oy:ltä, jonka tarjous on näin ollen hinnaltaan halvin.

Oikaisuvaatimus 3 (Musamaailma Oy)

Musamaailma Oy on tehnyt 9.7.2019 seuraavan sisältöisen oikaisuvaa-
timuksen:

1) Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että voittanut tuote Kawai CN-37B 
on valmistajan vanha malli. Mallin valmistus on lopetettu, eikä Kawai tai 
valmistajan Suomen maahantuoja pysty kyseistä mallia enää toimitta-
maan. Yritys katsoo, että tarjouspyynnössä yhtenä pääkriteerinä oli riit-
tävä äänentoisto isoon avoimeen tilaan. Musamaailma Oy katsoo, että 
uuden Kawai CN-39 mallin äänentoisto-teknologia vastaa parhaiten tar-
jouspyyntöä. Lisäksi tarjouksessa samalla rivillä tarjottua Roland HP-
702 teknisiä tietoja tarkastellessa, Rolandin äänentoiston teho on oikai-
suvaatimuksen tekijän mukaan huomattavasti alhaisempia, minkä li-
säksi Musamaailma Oy epäilee kyseisen tuotteen riittävyyttä avoimeen 
tilaan. Muun muassa edellä mainituilla perusteilla Musamaailma Oy 
katsoo, etteivät Kawai CN-37 ja Roland HP-702 täytä tarjouspyynnön 
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kriteereitä. Tästä syystä se katsoo, että Kawai CN-39 olisi valittava toi-
mitettavaksi malliksi.

Esittelijä toteaa, että aiemman oikaisuvaatimuksen (Musiikki-Silfver-
berg Oy) perusteella hankintapäätöstä tullaan muuttamaan isoon avoi-
meen tilaan tarkoitetun digitaalipianon osalta. Näin ollen tarvetta oikai-
suvaatimuksen tekijän vaatimuksen käsittelyyn ei enää ole. Hankitta-
van Roland HP702 -mallisen digitaalipianon äänentoiston on katsottu 
olevan riittävä täyttämään tilaajan tuotteen käyttötarkoitusta koskevat 
vaatimukset.

2) Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, ettei tarjouskilpailun voittaneen 
tarjoajan sähkörumpusetti (Aleksis Turbo Mesh Kit) sovellu oppilaskäyt-
töön. Tarjouksessa tarjotuista rumpuseteistä Yamaha DTX522K sekä 
Roland TD17K ei mainita lainkaan tarjouksessa vaadituista oheistuot-
teista, esim. tarjouspyynnön mukaisena vaatimuksena oleva basso-
rummun pedaali puuttuu.

Esittelijä katsoo, että voittaneen tarjoajan (Aron Soitin Oy) tuote täyttää 
tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Näin ollen oikaisu-
vaatimuksen tekijän esittämä vaatimus on tältä osin hylättävä.

3) Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että tarjouskilpailun voittanut tuote 
Richwood RD12CEBS ei sovellu opetuskäyttöön. Lisäksi se esittää, et-
tei seuraavaksi edullisin kitaramalli LAG T70D sisällä tarjouksessa 
vaadittua elektroniikkaa.  

Esittelijä katsoo, että voittaneen tarjoajan (Musiikki-Silfverberg Oy) tuo-
te täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Näin ollen 
oikaisuvaatimuksen tekijän esittämä vaatimus on tältä osin hylättävä.

4) Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, ettei kilpailutuksen voittanut elekt-
roakustinen basso (Stagg AB203CE) vastaa perinteistä instrumenttia. 
Tarjouspyynnössä ei ole oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan pyydetty 
lyhytskaalaista bassoa. Muun muassa edellä mainituilla perusteilla oi-
kaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että sen tarjoama Tanglewood TW-AB 
tulee valita toimitettavaksi tuotteeksi.

Esittelijä katsoo, että voittaneen tarjoajan (Aron Soitin Oy) tuote täyttää 
tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Näin ollen oikaisu-
vaatimuksen tekijän esittämä vaatimus on tältä osin hylättävä.

5) Oikaisuvaatimuksen tekijä epäilee, että alttometallofonien kilpailu-
tuksessa valituksi on tullut kaksi eri merkkistä ja soundista osaa. Mu-
samaailma Oy epäilee, että tämä aiheuttaa yhteensopivuusongelmia 
soundin ja soittimen sijoittelun kannalta. Yritys katsoo, että tuotteet tuli-
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si hankkia siten, että diatoninen sekä kromaattinen osa olisivat samaa 
merkkiä.

Toimiala katsoo, että alttometallofonien kilpailutus on keskeytettävä ja 
toteutettava uudelleen. Alttometallofonin diatonisen ja kromaattiset 
osien tulee olla samaa merkkiä, jotta tuotteiden yhteensopivuutta kos-
kevat edellytykset täyttyvät.

6) Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että sähkökitarojen kilpailutuksen 
voittanut tuote ei vastaa lainkaan tarjouspyyntöä. Valitussa tuotteessa 
on leppärunko ja vaahterakaula, eikä näitä saisi olla. Tuotetta koskevat 
vaatimukset soveltuvat aiempaan kohtaan, jossa kysyttiin juuri stra-
tocaster-tyylistä kitaraa. Musamaailma Oy katsoo, että Aron Soittimen 
tarjoama tuote tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Tilalle tulee vali-
ta tarjouspyynnön mukainen soitin. Se katsoo, että sen tarjoama kitara 
sen sijaan vasta tarjouspyyntöä täysin ja tulisi näin ollen valita toimitet-
tavaksi tuotteeksi.

Esittelijä katsoo, ettei perusteita hankintapäätöksen muuttamiselle oi-
kaisuvaatimuksen tekijän esittämien perusteiden valossa ole.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös (HEL 2019-006232)
2 Alkuperäinen ja korjattu vertailu_digitaalinen piano isoon avoimeen 

tilaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja suunnittelu-
palvelut Hankintapalvelut Hankintapäällikkö 25.06.2019 § 18

HEL 2019-006232 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Jätkäsaaren peruskoulun musiikkiopetuk-
sessa käytettävät soittimet ja musiikkivälineet hankitaan seuraavilta 
toimittajilta tarjousvertailun perusteella. 

F-Musiikki: 

3180 euroa.

Aron soitin: 

13390 euroa.

Musamaailma Oy:

10244,47 euroa.

Musiikki Silfverberg Oy: 

12789,79 euroa.

Lisäksi hankintapäällikkö päätti, että seuraavien tuotteiden hankinta 
keskeytetään yhteensopivuusongelmien takia:

Pyörät digitaalipianoihin, Rumpumonitori sähkörummuille, Multipad-
kiinnike, Kitaravahvistimeen sopiva jalkakytkin, Bassorummun pedaali, 
Virveli noin 13-14" yhteensopivalla telineellä.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 40 000 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin puitesopimukseen "Soittimien 
ja Musiikkivälineiden hankinta 2017-2021" Sopimustunniste H117-16. 
Hankinnasta on lähetetty 29.5.2019 tarjouspyyntö puitejärjestelyyn kuu-
luville toimittajille, tarjouspyyntöä on korjattu 31.5.2019. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 19.6.2019 Määräaikaan mennessä saapui 4 
tarjoajalta yhteensä 4 tarjousta:

• F-Musiikki

• Aron soitin

• Musamaailma Oy
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• Musiikki Silfverberg Oy

Tarjoajat ilmoittivat tarjouksessaan hinnan erikseen jokaiselle hankitta-
valle kohteelle. 

Kohteesta ”Guiro” oli jätetty kaksi hinnaltaan yhtä suurta tarjousta (F-
musiikki ja Aron soitin). Tämän tuotteen osalta toimittaja arvottiin ja 
toimittajaksi valikoitui F-Musiikki.

Tilausten tekeminen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen tehtävillä tilauksilla. Tilaukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katso-
taan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Hankinnan ar-
vioitu arvonlisäveroton arvo on 40 000 euroa. Tilaaja ei sitoudu ennalta 
mihinkään hankintamääriin.

Lisätiedot
Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi
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§ 320
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Solakallion koulun väis-
tötilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Mikkolankuja 6, 00680 
Helsinki

HEL 2019-006294 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
17.5.2019 päivätystä Solakallion koulun käyttöön tarkoitetusta väliai-
kaista tilaelementtiratkaisua koskevasta hankesuunnitelmasta ja lausuu 
lisäksi seuraavaa:

Ottaen huomioon rakennuksen väliaikaisuus hankesuunnitelma vastaa 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Oppimistilojen jat-
kosuunnittelussa tulee yhdessä käyttäjätoimialan kanssa varmistaa eri-
tyisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen, valaistuksen sekä tilojen lu-
kituksen huolellinen ja tarkoituksenmukainen toteutus. Tilat ja pintara-
kenteet tulee suunnitella kovaa kulutusta kestäviksi, helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Suunnittelussa on huomioitava tilo-
jen käyttäjien erityisvaatimukset erityisesti esteettömyyden osalta. Väri- 
ja materiaalivalintojen avulla toteutetaan viihtyisät rauhoittumista ja op-
pimista tukevat tilat. 

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on 
antanut 29.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

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

Solakallion koulu on erityiskoulu oppilaille, joilla on toiminnan ohjauk-
sen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnassa. Ope-
tuksen järjestäminen asettaa oppimisympäristölle ja tiloille erityisiä vaa-
timuksia. Toiminnan poikkeavat aikataulut ja oppilaiden korostunut tuen 
tarve on otettu huomioon tilasuunnittelussa- ja mitoituksessa. Nämä 
erikoisvaatimukset nostavat vuosittaisia tilakustannuksia sekä vaikutta-
vat tilojen laajuuteen. Hankkeen vuokrakustannukset ovat 52,30 eu-
roa/htm²/kk.
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Suunnitteluohjauksessa ja toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa laskemaan kustannustasoa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Mikkolankuja 6 hankesuuunnitelma 17.5.2019
2 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto Solakallion koulun väis-

tötilaratkaisusta 29 08 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
17.5.2019 päivätystä Solakallion koulun käyttöön tarkoitetusta väliai-
kaista tilaelementtiratkaisua koskevasta hankesuunnitelmasta. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan laatima tilaohjelma on hankesuunni-
telman liitteenä nro 1. 

Hankesuunnitelma koskee Solakallion nykyisen koulun väistötiloja ajal-
le 12/2019–12/2024 korvaavan uudisrakennuksen valmistumiseen asti. 

Kaupunkiympäristön toimiala on todennut nykyiset tilat niin huonokun-
toiseksi, että rakennuksen käyttäjille tarvitaan väistötilat korvaavan uu-
disrakennuksen valmistumiseen asti. Väistötilat sijoitetaan lähelle ny-
kyistä koulua läheisen Toivolan koulun viereiselle kentälle. Ratkaisu on 
tarkoituksenmukainen toiminnan kannalta sekä tukee oppilaiden ja 
perheiden arkea.

Nykyisen koulurakennuksen korvaava uudisrakennus toteutetaan kou-
lun nykyiselle tontille.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä.
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Palveluverkko ja väestön muutos

Solakallion koulu sijaitsee pohjoisessa suurpiirissä Itä-Pakilassa. Kou-
lun oppilaaksiottoaluetta on koko kaupunki. Toteutettavat väistötilat 
ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa eri puolilta Helsinkiä. Oppila-
sennuste ei ole kasvava vaan pysyttelee hyvinkin vakiona kaupungin 
asukasmäärään nähden.

Hankkeen sisältö

Solakallion koulu on erityiskoulu oppilaille, joilla on toiminnan ohjauk-
sen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla 
sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen 
näkökulmasta. Solakallion koulun kaikki oppilaat ovat pidennetyn oppi-
velvollisuuden oppilaita ja vaativan erityisen tuen oppilaita. 

Oppilaiden erityisyys huomioiden hanke on normaalia vaativampi väis-
tötilaratkaisu. Turvallisuustekijät ja muut erityisvaatimukset on pystytty 
hankkeessa huomioimaan vaadittavalla tasolla. Hanketta ei voida to-
teuttaa vaiheittain nykyisen koulun kunnon ja pikaisen korjaustarpeen 
takia.

Koulussa on 1.-9.-vuosiluokat. Lisäksi koulussa järjestetään esiopetus-
ta ja iltapäivisin koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa Solakallion 
koulun oppilaille. Päivittäinen toiminta-aika on klo 8-17. Lisäksi tiloissa 
on toimintaa kokopäiväisesti myös loma-aikoina ja kesäisin.

Väistötilat tulevat palvelemaan koulua, jossa on n. 55 oppilasta ja 110 
aikuista. 

Pihasuunnitelmalta edellytetään jatkosuunnittelussa sitä, että huomioi-
daan lapsille riittävästi virikkeellistä toimintaa hyvin valvotussa, turvalli-
sessa ja suojaisessa ympäristössä. Olemassa olevia leikkivälineitä 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan väistöpihan suunnittelussa. 

Lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät on suunniteltu huomioiden 
erityiset tarpeet.

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Uuden opetussuunnitelman tavoitteet huomioidaan tässä koulussa toi-
minnalle sopivalla tasolla. Tärkeintä on turvallisuus, terveellisyys ja ko-
dinomaisuus, jotka toteutuvat tässä ratkaisussa hyvin. 

Kustannussyistä on joistain tärkeistä toiminnoista luovuttu väistön ajak-
si. Tulevassa hankkeessa toiminnan tarpeet huomioidaan kattavasti. 
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Hankkeessa kokeillaan muutamia uusia teknisiä ratkaisuja,  joista saa-
daan arvokasta tietoa pysyvän koulurakennuksen toteutuksessa. 

Tilajärjestelyt tukevat myös opetussuunnitelman tavoitteisiin pyrkimistä. 
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingissä oppilaiden omaksumiskyvyn tasoisesti.

Kustannukset ja aikataulu

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraa-
malla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa ra-
kennuksen rakennusteknisestä kunnosta. 

Hankkeen laajuus on 1563 hym², 2400 brm² ja vuokra-ala on 2000 htm² 
.Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio kustannustasossa 3/2019 
(RI 103,9; THI 185,7) on 5,7 miljoonaa euroa (2 375 euroa/brm²).

Arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 255 600 euroa vuodessa, mikä tar-
koittaa vuosivuokran nousua n. 831 000 eurolla. Koulun tuleva vuokra 
on 52,30 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 48,29 euroa/htm²/kk ja yl-
läpitovuokra 4,01 euroa/htm²/kk. Vuokranmaksun perusteena on 2000 
htm².

Toiminnan käynnistämiskustannuksiksi on arvioitu 280 000 euroa. Toi-
minnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalus-
taminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon 
hankintoja.

Arvioidut muuttokustannukset ovat 29 300 euroa. Siivouskustannukset  
ovat noin 24 700 euroa vuodessa. Väistötilaruokailusta aiheutuva  kus-
tannusten lisäys on 8500 euroa vuodessa. 

Väistötilojen kustannukset otetaan huomioon uudisrakennuksen jäl-
keen perittävän vuokran arviossa. Ne eivät sisälly tässä hankesuunni-
telmassa esitettyihin hankkeen kustannuksiin. Rakentaminen ajoittuu 
ajalle 10/2019-11/2019 ja tilojen käyttöönotto on 1/2020.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Mikkolankuja 6 hankesuuunnitelma 17.5.2019
2 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto Solakallion koulun väis-
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tötilaratkaisusta 29 08 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.06.2019 
§ 60

HEL 2019-006294 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten töiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Mikkolankuja 6 sijoittuvan, ti-
laelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 
17.5.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja hankkeen pääomitettu enimmäishin-
ta on arvonlisäverottomana 5 700 000 euroa maaliskuun 2019 kustan-
nustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 321
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Latokartanon peruskou-
lun, Agronominkatu 10, sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta

HEL 2019-006188 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon Lato-
kartanon peruskoulun sisäilmakorjaushankkeen 11.2.2019 päivätystä 
hankesuunnitelmasta. 

Toteutuksen läpiviennissä tulee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan 
kanssa. Toteutuksen aikaiseen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Hankkeessa muutetaan rakennuksen ilmanvaihto koneelli-
seksi ja rakennuksessa havaitut ilmavuodot korjataan. Tavoitteena on 
sisäilmaolosuhteiden tason nostaminen. Hanke on puhtaasti kunnos-
sapidollinen eikä siihen liity toiminnallisia muutoksia.

Hankesuunnitelman kustannusarvion enimmäishinta on 4,4 milj. euroa, 
eikä korjaustöillä ole tilakustannusvaikutusta käyttäjälle. Korjaustyöt py-
ritään järjestämään siten, että niiden ajalle tarvita erityisiä väistötiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, etteivät korjaustyöt saa ai-
heuttaa häiriötä toiminnalle ja että kunnossapidollisen hankkeen aika-
taulu tulee ilmoittaa toimialalle riittävän aikaisin, jotta voidaan varautua 
mahdollisiin toiminnan järjestelyihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 11.2.2019 
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päivätystä, osoitteessa Agronominkatu 22 sijaitsevan Latokartanon pe-
ruskoulun sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta.

Hankkeessa muutetaan rakennuksen ilmanvaihto koneelliseksi ja ra-
kennuksessa havaitut ilmavuodot korjataan. Ruokalan, ATK-luokan ja 
vanhan kirjaston akustisia ratkaisuja parannetaan. Tavoitteena on si-
säilmaolosuhteiden tason nostaminen. Hanke on puhtaasti kunnossa-
pidollinen eikä siihen liity toiminnallisia muutoksia.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 70

HEL 2019-006188 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteessa Agronominkatu 22 sijaitsevan Latokarta-
non peruskoulun sisäilmakorjaukset 11.2.2019 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että sen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
4 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa (THI 185,7) ja 
enimmäislaajuus on 5 088 brm². 

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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§ 322
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Hoplaxskolan 
Lokkalantien yksikön ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelmasta

HEL 2019-009041 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
2.9.2019 päivätystä Hoplaxskolan Lokkalantien yksikön ala-asteen pe-
rusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Oppimistilojen jatkosuunnittelussa tulee yhdessä käyttä-
jätoimialan kanssa varmistaa erityisesti ääneneristyksen ja –vaimen-
nuksen sekä valaistuksen huolellinen ja tarkoituksenmukainen toteutus. 
Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huolletta-
viksi ja korjattaviksi. Väri- ja materiaalivalintojen avulla toteutetaan viih-
tyisät ja oppimista tukevat tilat

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

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on 
antanut 4.9.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. 

Suunnitteluohjauksessa ja toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa laskemaan vuokrakustannustasoa, jonka arvio on 31,14 eu-
roa/htm2/kk.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Susan Niemelä, projekti-arkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hoplaxskolan Lokkalantie Hankesuunnitelma 02 09 2019
2 Hoplaxskolan Lokkalantie Työsuojelun lausunto 04 09 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelu-
kokonaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
2.9.2019 päivätystä, osoitteessa Lokkalantie 9 sijaitsevasta Hoplaxsko-
lan Lokkalantien yksikön ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelmasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laatima 
toiminnallinen tarvekuvaus on hankesuunnitelman liitteenä nro 2.

Hankesuunnitelma koskee Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön  ala-
asteen laajaa teknistä perusparannusta ja tiloissa tehtäviä toiminnallisia 
tilamuutoksia sekä tehtävää laajennusosaa. 

Rakennus edustaa aikakaudelleen ominaista ja laadukasta suunnitte-
lua, mutta sillä ei ole suojelustatusta. 1952 valmistunut koulurakennus 
on kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten suojelutar-
vetta selvittävässä Opintiellä-julkaisussa luokiteltu toiseksi ylimpään 
luokkaan 1. 

Kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan rakennus on laajan pe-
rusparannuksen tarpeessa. Rakennus on  kooltaan ja varustukseltaan 
riittämätön eikä se vastaa toiminnan nykyvaatimuksia. Rakennus ei ole 
myöskään esteetön. Myös pihan toimivuudessa ja turvallisuudessa on 
puutteita.

Samassa yhteydessä erillishankkeena puretaan koulun pihalla 18 vuot-
ta sijainnut väliaikainen paviljonkikoulu, jonka bruttoala on 398 brm² 
(398 k-m²). Tämän tilalle rakennetaan laajennusosa, johon sijoitetaan 
vanhasta koulusta sellaisia toimintoja, joille ei ole pystytty osoittamaan 
riittävän hyviä tiloja perusparannettavan koulun puolelta.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä. 

Palveluverkko ja väestön muutos

Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön ala-aste sijaitsee Läntisessä 
suurpiirissä Munkkiniemessä. Tällä hetkellä alueen ruotsinkielisen ope-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 58 (106)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
24.09.2019

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

tuksen oppilaaksiottoalueella on nähtävissä maltillista kasvua, joka on 
20 lasta vuosittain (2020-2023). Perusparannuksen ja laajennuksen yh-
teydessä varmistetaan, että toimintoja pystytään tehostamaan niin, että 
tilojen käyttöaste saadaan suuremmaksi.

Koulun tämän hetkinen oppilasmäärä on 203 oppilasta. Hankkeessa 
perusparannetaan tilat 270 alakoululaisen käyttöön. Lisäksi esiopetuk-
sen paikkojen määrä on 24.

Koulun toiminta

Koulun toiminnan kannalta koulun ja esiopetustilojen toteutus samaan 
yhteyteen luo edellytykset yhtenäiselle oppimisen polulle. Yhteinen op-
pimisympäristö ja turvalliset piha-alueet voidaan toteuttaa Hoplaxsko-
lanin Lokkalantien yksikön ala-asteen nykyiselle tontille. 

Koulu on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Suunnittelussa varmis-
tetaan turvalliset kulkuyhteydet kouluun ja esiopetukseen.

Perusparannuksen ja laajennuksen tavoitteena on turvallinen, terveelli-
nen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee 
monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän koko-
naisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä. Iltapäiväkerhotoimintaa on 
mahdollista järjestää koulun tiloissa perusparannuksen jälkeen. Kulun-
valvonnan suunnittelussa varaudutaan siihen, että osa koulun tiloista 
on kouluajan ulkopuolisessa asukaskäytössä. Lisäksi koulu toimii ma-
joituskouluna.

Hankkeen sisällöstä

Vanha rakennus peruskorjataan. Hankkeessa uusitaan talotekniset jär-
jestelmät, parannetaan energiatehokkuutta, korjataan vaurioituneet 
osat julkisivusta, uusitaan ja korjataan osa ikkunoista, ovista, räystäs-
rakenteista sekä vesikattovarusteista. Hankkeen yhteydessä korjataan 
kosteusvaurioituneet rakenteet ja rakennetaan uusi salaojitusjärjestel-
mä. Lukitus-, kulunvalvonta- ja turvajärjestelmät uusitaan vastaamaan 
nykyajan vaatimuksia.

Rakennuksessa tehdään lisäksi joitakin tilamuutoksia, jotka nykyistä 
paremmin mahdollistavat opetussuunnitelman toteuttamisen ja tilojen 
monipuolisemman käytön. Tässä rakennuksessa toiminnalliset muu-
tokset eivät edellytä suuria rakenteellisia muutoksia.

Uuteen laajennusosaan saadaan sijoitettua mitoitukseltaan sopiva ruo-
kala ja keittiö -kokonaisuus, toimivat eteistilat sekä joustava oppimi-
sympäristö.

Myös pihan toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään hankkeessa.
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Toiminnalliset tilamuutokset

Uusi opetussuunnitelma ohjaa opetusmenetelmiä avoimempaan ja yh-
teistyökeskeisempään suuntaan. Tätä on edistetty lisäämällä peruspa-
rannettavassa osassa luokkien välille pariovia ja siirtoseiniä. Laajen-
nukseen tulee joustava oppimisympäristö.  Hallinto- ja oppilashuollon ti-
lojen ajanmukaistaminen ja sijoittaminen vierekkäin ja keskitetysti ra-
kennukseen helpottaa  henkilökunnan työskentelyä. Myös koulun tila-
kapasiteettiä on pystytty lisäämään tiivistämällä toimintoja. Ruokahuol-
lon ja ruokailun tilajärjestelyt siirretään laajennusosaan, jolloin saavute-
taan nykystandardeja noudattava keittiöratkaisu.  Kädentaitojen tilat si-
joitetaan perusopetuksen tiloihin sekä hyödynnetään läheisen Solnan-
tien koulun kädentaitojen tiloja.

Oppilaiden wc-tilat ajanmukaistetaan vastaamaan nykyvaatimuksia. 
Rakennuksen esteettömyyttä ja paloturvallisuutta parannetaan. 

Laajennukseen sijoittuu myös uudet asianmukaiset eteistilat kuraeteisi-
neen, jolloin koulu voi toimia ns. sukkakouluna. 

Koulu on osana pedagogista suunnitelmaansa osallistanut oppilaita pi-
han suunnitteluun. Osallistamisen tulokset on koordinoitu suunnitelmiin 
toimialan järjestämissä käyttäjäkokouksissa.

Perusparannuksen ja laajennuksen yhteydessä tehtävillä muutoksilla 
rakennuksesta saadaan hyvin toimiva ja tilankäytöltään entistä tehok-
kaampi koulu. 

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Perusparannus ja laajennus mahdollistaa turvalliset, terveelliset, viih-
tyisät ja riittävät tilat Hoplaxskolan Lokkalantien ala-asteen toiminnalle 
sekä mahdollistaa strategianmukaisen lähipalvelun tarjoamisen Munk-
kiniemen ja sen ympäristön alueella. Tarkoituksenmukaisesti mitoitetut 
tilat saadaan lisäksi paremmin alueen asukkaiden käyttöön.

Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja opetussuunnitelman tavoitteita tu-
keva oppimisympäristö. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteis-
kunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean tekno-
logian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä. 

Väistötilat

Hoplaxskolan Lokkalantien ala-asteen koulun koko toiminta siirretään 
väistötiloihin perusparannuksen ja laajennuksen toteutuksen ajaksi. 
Oppilaat väistyvät yhtäaikaisesti IBM:ltä vuokrattuun toimistotilaan 
osoitteessa Laajalahdentie 23, Munkkiniemessä.
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Kustannukset ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Talousarvion rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018–2027 on hankkee-
seen varattu 14,0 milj. euroa siten, että hankkeen toteutus on sijoitettu 
vuosille 2021–2022. 

Hankkeen laajuus on  2261 hym² eli 4615 brm² ja vuokra-ala on 3072 
htm² Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio kustannustasossa 
4/2019 RI 103,9; THI 184,9 on 14,0 milj. euroa (3 034 €/brm²).

Hankkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 148 049 euroa vuodessa, 
mikä tarkoittaa nousua 719 337 euroa vuodessa. Perusparannetun  ja 
laajennetun  koulun tuleva vuokra on 31,14 euroa/htm²/kk, josta pää-
omavuokra 27,13 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra 4,01 euroa/htm²/kk. 

Vuokranmaksun perusteena on 3072 htm², poistoaika on 30 vuotta ja 
tuottovaade on 3 %.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiksi on arvioitu 524 200 euroa, josta 
kalustus- ja varustuskustannukset 290 000 euroa, TVT-hankinnat 46 
900 euroa, muuttokustannukset 96 600 euroa ja siivouskustannukset 
90 700 euroa. 

Väistötilojen kustannusarvio on 29 000 euroa/kk (alv 0%) eli 580 000 
euroa (alv. 0%) 20 kk ajalta. Rakentamisen aikainen väistötilaruokailu 
aiheuttaa 19 600 euroa (alv. 0) lisäkuluja. Väistötilojen kustannusarvio 
on yhteensä 599 600 euroa (alv 0%).

Väistötilojen kustannukset on otettu huomioon perusparannuksen jäl-
keen perittävän vuokran arviossa. Ne eivät sisälly hankesuunnitelmas-
sa esitettyihin hankkeen kustannuksiin.

Rakentaminen ajoittuu ajalle 1/2021-6/2022 ja tilojen käyttöönotto on 
8/2022.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Susan Niemelä, projekti-arkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hoplaxskolan Lokkalantie Hankesuunnitelma 02 09 2019
2 Hoplaxskolan Lokkalantie Työsuojelun lausunto 04 09 2019
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 62 (106)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
24.09.2019

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

§ 323
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kullervonkatu 11, sisäpuoliset tii-
vistyöt

HEL 2019-008267 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan 
rakennuttaminen -palvelulle puoltavan lausunnon Stadin ammatti- ja ai-
kuisopisto/ Kullervonkatu 11, sisäpuoliset tiivistystyöt -hankkeen 
16.7.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta. Lisäksi lautakunta lausuu 
seuraavaa:

Toteutuksen läpiviennissä tulee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan 
kanssa. Toteutuksen aikaiseen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.

Hankkeessa rakennuksen alapohja ja ulkovaippa tiivistetään sekä pa-
rannetaan rakennuksen alapuolisen ryömintätilan olosuhteita. Tavoit-
teena on varmistaa kohteen terveellinen sisäilma ja siten tilojen toimi-
vuus suunnitellussa käytössä. Hanke on puhtaasti kunnossapidollinen 
eikä siihen liity toiminnallisia tai tilamuutoksia. 

Hankesuunnitelman kustannusarvio on 2 700 000 euroa. Vuokravaiku-
tus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 376 348 euroa/vuosi. 
Kasvatus-ja koulutuslautakunta huomauttaa, että koska hanke on puh-
taasti kunnossapidollinen toimenpide eikä siihen sisälly toiminnallisia 
muutoksia, siitä ei tulisi seurata kustannusvaikutusta toimialalle. Lisäksi 
lautakunta korostaa, että kunnossapidollisten hankkeiden aikataulu ja 
mahdolliset vuokravaikutukset tulee ilmoittaa toimialalle riittävän aikai-
sin budjetointia varten.

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

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 16.7.2019 Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sisäpuoli-
set tiivistystyöt

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen -palvelu on pyytänyt 
kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Stadin ammatti- ja aikuis-
opisto/ Kullervonkatu 11, sisäpuoliset tiivistystyöt, -hankkeen 16.7.2019 
päivätystä hankesuunnitelmasta. 

Hankkeessa rakennuksen alapohja ja ulkovaippa tiivistetään sisäpuoli-
silla tiivistyskorjauksilla. Lisäksi alapohjan alapuolisen ryömintätilan 
olosuhteita parannetaan poistamalla sieltä vanhaa pilaantunutta raken-
nusmateriaalia ja maa-ainesta sekä parantamalla ryömintätilan ilman-
vaihtoa. Tavoitteena on varmistaa kohteen terveellinen sisäilma ja siten 
tilojen toimivuus suunnitellussa käytössä. Korjaustöiden ajalle ei tarvita 
väistötiloja.

Hanke tulee toteuttaa turvallisesti ja terveellisesti opiskelijoiden ja hen-
kilökunnan näkökulmasta. Korjaustyöt eivät saa aiheuttaa häiriötä toi-
minnalle ja kunnossapidollisen hankkeen aikataulu tulee ilmoittaa toi-
mialalle riittävän aikaisin, jotta voidaan varautua mahdollisiin toiminnan 
järjestelyihin.

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

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 16.7.2019 Stadin ammatti- ja aikuisopisto, sisäpuoli-
set tiivistystyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Tekninen johtaja 05.08.2019 § 144
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HEL 2019-008267 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä osoitteessa Kullervonkatu 11 sijaitse-
van Stadin am. op sisäpuolisten tiivistystöiden 16.7.2019 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että sen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
2 700 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa ja RI 103,9 (THI 
184,9) ja enimmäislaajuus on 11 836 htm². 

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala an-
taa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Päätöksen perustelut

Kiinteistön käyttäjien keskuudessa on havaittu sisäilmaoireisiin viittaa-
via oireiluja. Rakennuksen sisäilman laatua parantavina toimenpiteinä 
ulkovaipan sisäpuolet tiivistetään, jolla estetään hallitsemattomat ilma-
vuodot rakennuksen ulkovaipan läpi. Tämän lisäksi rakennuksen ala-
pohja tiivistetään ja ryömintätiloista poistetaan haitallinen aines ja ala-
pohjan ilmanvaihtoa parannetaan.

Muutostyöt suunnitellaan ja vaiheistetaan siten, että erityisiä väistötiloja 
ei tämän työn vuoksi tarvitse rakentaa koulun yhteyteen.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista kor-
jausmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Korjaus- ja muutostöiden jälkeinen sisäisen vuokrauksen periaatteella 
(Khs 14.12.2015) määritelty kokonaisvuokra on 21,62 euroa/m²/kk 
koostuen 18,27 euron/ m²/kk pääomavuokrasta ja 3,35 euron/m²/kk yl-
läpitovuokrasta. Kokonaisvuokra on yhteensä 255 894 euroa/kk ja 3 
070 732 euroa/vuosi. Vuokranmääräytymisperusteena on koko kiinteis-
tön huoneistoala 11 836 htm². Vuokraperusteena on 3%:n tuottovaati-
mus, Vuokra-arvio perustuu enimmäiskustannukseen. Lopullinen vuok-
ra tarkistetaan toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan

Aikataulu ja toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan raken-
nuttamispalvelu toteutusmuotona kokonaisurakka. Kiinteistön ylläpidos-
ta vastaa ylläpitopalvelu. Hankkeen suunnittelu on aloitettu maalis-
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kuussa 2019. Hankkeen valmistuminen ja käyttöönotto ovat tavoitteena 
maaliskuun loppuun mennessä 2020.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 13.6.2019 § 62 oikeuttaa teknisen johtajan hyväksymään tila-
hankkeiden hankesuunnitelmat ajalla 28.6. - 21.8.2019 päätösvaltuuk-
sien rajoissa, esittämään yli viiden miljoonan euron (alv. 0 %) hanke-
suunnitelmat kaupunginhallitukselle ja oikeuttamaan rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan suunnittelua odotta-
matta hankepäätöstä.

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
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§ 324
Osoitteeseen Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuisto-
tilojen uudisrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-004711 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Ampu-
jantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen uudisrakennuksen 
tarveselvityksen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk ja lp Ampujantie 3, tarveselvitys 9.9.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ala-Malmille suunniteltu päiväkoti- ja leikkipuistorakennus sijaitsee 
Malmin peruspiirissä ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin. Peruspiiris-
sä on 17 päiväkotia, joissa on yhteensä 1467 varhaiskasvatuksen tila-
paikkaa. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 2019–30 pe-
ruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yhteensä noin 370 lapsel-
la. Väestön kasvu on melko tasainen vuoteen 2024 asti, jonka jälkeen 
kasvu painottuu pääosin Malmin lentokentän alueelle.

Osoitteeseen Ampujantie 3 toteutettavalla hankkeella saadaan noin 70 
uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa. Talonrakentamisohjelmassa 
vuosiksi 2019–28 on Malmin peruspiirin alueelle vuosina 2023–24 to-
teutettava päiväkoti Takataskun ja Suvin korvaava yhteishanke, joka 
tuo noin 25 tilapaikkaa lisää. Päiväkoti Jäkälän korvaavan uudishank-
keen yhteydessä saadaan noin 200 uutta tilapaikkaa. Talonrakentami-
sohjelmaluonnokseen vuosiksi 2020–29 on lisätty Malmin lentokentän 
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alueen ensimmäinen koulu- ja päiväkotihanke toteutettavaksi vuosina 
2027–29. Tämä hanke tuo lisää noin 210 varhaiskasvatuksen tilapaik-
kaa ja 800 oppilaspaikkaa. Malmin lentokentän hankkeen aikataulua 
tarkistetaan alueen rakentumisen käynnistyttyä. Varhaiskasvatuksen ti-
lapaikkojen lisäys Malmin peruspiirin alueella on yhteensä noin 505 ti-
lapaikkaa.

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen käyttöön 240 lapselle sekä leikkipuistotoiminnalle. Rakennetta-
vassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-
vuotiaille lapsille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttä-
mään tiloja joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. Hanke kor-
vaa nykyiset päiväkoti Longinojan, Vilppulan sekä leikkipuisto Filpuk-
sen tilat. Uudishankkeen nimi päätetään myöhemmässä vaiheessa.

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.8.2022 mennessä. 
Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjes-
tämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin voidaan huomioida alueiden 
palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen 
palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa suunni-
tellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman 
hyvin lähipäiväkotiperiaatteella.

Päiväkoti Longinojan, Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen nykyiset tilat 
vaatisivat laajoja korjauksia, joiden toteuttaminen ei ole taloudellista. 
Nykyiset päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset korvaavalla uudisraken-
nuksella mahdollistetaan tarvittavassa aikataulussa tilat, jotka ovat päi-
väkodille ja leikkipuistotoiminnalle soveltuvat.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Uudet tilat mahdollistavat strategian mukaisten lähipalveluiden järjes-
tämisen Malmin alueella ja parantavat näin lasten ja perheiden arkea. 
Turvalliset, terveelliset ja riittävät uudet tilat luovat hyvät edellytykset 
varhaiskasvatuksen toiminnalle sekä vastaavat lähialueen palvelutar-
peisiin.
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Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopivaksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin ja leik-
kipuistotilojen toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. 
Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella. Teknisillä rat-
kaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista 
ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille ja leikkipuistotoiminnalle, 
joissa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja 
joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön 
oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaat-
teiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskas-
vatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen.

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha ja lisäksi toiminnassa hyö-
dynnetään viereistä Filpuksenpuiston aluetta. Rakennuksen ensimmäi-
sen kerroksen toiseen päätyyn toteutetaan leikkipuistotoiminnalle sisä-
tilat, joihin on oma sisäänkäynti. Leikkipuistotoiminnalle toteutetaan 
oma ulkoalue.

Väistötilat tarvitaan

Päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen rakennukset puretaan tu-
levan uudisrakennuksen tontilta. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää 
hankesuunnitteluvaiheessa päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuk-
sen väistötilaratkaisua. Päiväkoti Vilppula on siirtynyt entisten tilojen 
huonon kunnon vuoksi elokuussa 2019 valmistuneeseen Vilppulantien 
väistötilapaviljonkiin.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 2182 htm². Alustava kustannusarvio on 10,4 
milj. euroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 
27,61 euroa/m²/kk eli noin 722 940 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 260 
000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia, jot-
ka ovat noin 42 000 euroa. Arvio muuttokustannuksista on noin 34 000 
euroa. Vuosittaiset toiminnankustannukset ovat noin 2 908 100 eu-
roa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialojen yhteistyönä.
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Hanketta on käsitelty yksiköiden esimiesten ja henkilöstön kanssa sekä 
vanhempaintilaisuuksissa. Ampujantie 3 ja Filpuksenpuiston asema-
kaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmiste-
luaineisto on ollut esillä 6.–24.5.2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk ja lp Ampujantie 3, tarveselvitys 9.9.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 325
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Kaskisavun 
sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta

HEL 2019-007055 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudelle puoltavan lau-
sunnon päiväkoti Kaskisavun sisäilmakorjauksen 13.5.2019 päivätystä 
hankesuunnitelmasta. Lisäksi lautakunta lausuu seuraavaa:

Toteutuksen läpiviennissä tulee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan 
kanssa. Hanke tulee toteuttaa turvallisesti ja terveellisesti lasten ja 
henkilökunnan näkökulmasta. Korjaustyöt eivät saa aiheuttaa häiriötä 
toiminnalle ja kunnossapidollisen hankkeen aikataulu tulee ilmoittaa 
toimialalle riittävän aikaisin, jotta voidaan varautua mahdollisiin toimin-
nan järjestelyihin.

Hankkeen tavoitteena on päiväkoti Kaskisavun sisäilman laadun paran-
taminen sekä rakennuksen vaurioituneiden rakenteiden ja järjestelmien 
uusiminen ja korjaaminen. Hanke on puhtaasti kunnossapidollinen eikä 
siihen liity toiminnallisia tai tilamuutoksia. 

Hankesuunnitelman kustannusarvio on 960 000 euroa. Vuokravaikutus 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 93 928 euroa/vuosi. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että koska hanke on puhtaasti 
kunnossapidollinen toimenpide eikä siihen sisälly toiminnallisia muu-
toksia, siitä ei tulisi seurata kustannusvaikutusta toimialalle. Lautakunta 
pyytää kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuutta vuokravaikutusta määriteltäessä tarkentamaan 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, mitkä hankesuunnitelmaan si-
sällytetyt toimenpiteet ovat kunnossapitoa ja mitkä investointeja. Lisäk-
si lautakunta korostaa, että kunnossapidollisten hankkeiden aikataulu 
ja mahdolliset vuokravaikutukset tulee ilmoittaa toimialalle riittävän ai-
kaisin budjetointia varten.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma 13.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
päiväkoti Kaskisavun sisäilmakorjauksen 13.5.2019 päivätystä hanke-
suunnitelmasta.

Hankkeessa parannetaan rakennuksen sisäilman laatua tiivistämällä 
julkisivun ulkoseinien sisäpuoliset liitokset sekä mahdolliset alapohjan 
läpiviennit. Työn tarkoituksena on katkaista sisä- ja ulkopuolen välinen 
ilmayhteys. Korjaustöiden ajalle ei tarvita väistötiloja.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 13.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
19.06.2019 § 20

HEL 2019-007055 T 10 06 00

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti hyväksyä osoitteessa 
Töyrynnummentie 6 sijaitsevan Päiväkoti Kaskisavun sisäilmakorjauk-
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set 13.5.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että sen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 960 000 euroa huhtikuun 2019 kustan-
nustasossa (THI 184,9) ja enimmäislaajuus on 972 brm² ehdolla, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon.  

Päätöksen perustelut

Päiväkodissa on havaittu sisäilmaongelmia ja puutteita ilmanvaihdossa. 

Kohteessa on tehty jo hätätyönä tiivistyskorjauksia vuonna 2018.

Vuonna 2019 tehtävät työt

- tiivistetään koko rakennuksen sisäpuoliset ulkoseinäliittymät (sis. Lat-
tia ja seinäliitokset, Yläpohjan ja seinäliitokset, mahdolliset lattialäpi-
viennit)
- korjataan vaurioituneet julkisivut ja vesikatto. (Vesikaton kunto pitää 
kartoittaa)
- Hankkeen yhteydessä korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita 
- IV-hätäseis kytkin uusitaan
- Tuulikaappien puurungot ja lasiseinät ja katto uusitaan nykyistä vas-
taavaksi
- Terassi uusitaan ja terassin pilarit kunnostetaan
- IV-järjestelmän nuohous, mittaus ja säätö

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista kor-
jausmäärärahoista.

Tilakustannus käyttäjälle

Korjaus- ja muutostöiden jälkeinen sisäisen vuokrauksen periaatteella 
(Khs 14.12.2015) määritelty kokonaisvuokra on 25,56 euroa/m²/kk 
koostuen 19,09 euron/ m²/kk pääomavuokrasta ja 6,47 euron/m²/kk yl-
läpitovuokrasta. Kokonaisvuokra on yhteensä 19 170 euroa/kk ja 230 
040 euroa/vuosi. Vuokranmääräytymisperusteena on koko hankkeen 
huoneistoala 750 htm². Vuokraperusteena on 3%:n tuottovaatimus, 
Vuokra-arvio perustuu enimmäiskustannukseen. Lopullinen vuokra tar-
kistetaan toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan. 

Aikataulu ja toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan raken-
nuttamispalvelu toteutusmuotona kokonaisurakka. Kiinteistön ylläpidos-
ta vastaa ylläpitopalvelu. Hankkeen suunnittelu on aloitettu maalis-
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kuussa 2018. Hankkeen valmistuminen ja käyttöönotto ovat tavoitteena 
heinäkuun loppuun mennessä 2019.

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
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§ 326
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2019-008600 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen päiväkodinjohtajan 22.7.2019 (nro 201900065) tekemästä pää-
töksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

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 22.7.2019 (nro 201900065, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä var-
haiskasvatuksesta (liite 2). Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään 
varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Nurkasta, koska huoltajien työmatkat 
hankaloittavat lapsen kuljettamista päiväkotiin ja takaisin aiheuttaen 
lapselle pitkiä hoitopäiviä sekä muutoin oikaisuvaatimuksesta lähem-
min ilmenevillä perusteilla.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Nurkasta 2.9.2019 
alkaen. Sosiaalilautakunnan 22.4.2008 (§ 123) vahvistaman sijoitta-
misperusteita koskevan päätöksen mukaan kaikille varhaiskasvatuk-
seen oikeutetuille hakijoille tehdään päätös varhaiskasvatukseen otta-
misesta huoltajien ilmoittamasta hoidon tarpeesta alkaen. Mikäli per-
heen esittämissä varhaiskasvatuspaikoissa ei ole vapaita paikkoja, 
huoltajien kanssa neuvotellaan vaihtoehdoista ja päättäjä tekee pää-
töksen sijoittamisperusteiden pohjalta. 

Päiväkoti Nurkkaan oli 21 alle 3-vuotiasta hakijaa, joilla hoidon tarve al-
koi elokuun alusta lähtien. Hakijoista 8 sai paikan. Lisäksi kahdella ha-
kijalla hoidon tarve alkoi syyskuun alusta lähtien, mutta päiväkoti Nur-
kassa ei tuolloin enää ollut vapaita paikkoja.

Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijoita oli enemmän kuin paikko-
ja. Valintaperusteina käytettiin edellä mainitun sosiaalilautakunnan 
vahvistamia sijoittamisperusteita, joita ovat muun muassa sisarussuh-
teet ja kulkuyhteydet. Suositusten mukaan varhaiskasvatuspaikka pyri-
tään osoittamaan HSL:n reittioppaan nopeimman kulkuyhteyden perus-
teella enintään noin puolen tunnin matkan päästä kotoa, jos se on 
mahdollista perheen toiveet, kuljettamismahdollisuudet ja lapsen tar-
peet huomioon ottaen. Kyseinen lapsi sai varhaiskasvatuspaikan päi-
väkoti Suvi-Vilppulasta Malmilta yhdessä sisaruksensa kanssa.

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
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086
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henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 327
Eron myöntäminen lukiokoulutuksen päällikön virasta

HEL 2019-009405 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus ja koulutuslautakunta päätti myöntää 1.1.2020 lukien eron 
seuraavalle viranhaltijalle: 

********** lukiokoulutuksen päällikkö, virka nro 035135.

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

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on pyytänyt 6.9.2019 päivätyllä erohakemuksella 1.1.2020 lu-
kien eroa lukiokoulutuksen päällikön virasta.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan 
hallintojohtajan sekä virkaan ottamisesta. 

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

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

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Viranhaltija
Taloushallinto
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§ 328
Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2019-007060 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
20.6.2019 (§ 8) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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********** on tehnyt 30.6.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
20.6.2019 (§ 8) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Stadin 
ammatti- ja aikuisopistoon sijoitettuun media-alan (tuotanto) lehtorin 
virkaan toistaiseksi 1.8.2019 lukien medianomi **********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori (Kampus 3) 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 amma-
tillisen koulutuksen opettajat ottaa kampuksen rehtori.

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston media-alan (tuotanto) lehtorin tehtävä 
on ollut julkisesti haettavana 26.4. - 24.5.2019.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 16 henkilöä, joista 6 täytti opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kel-
poisuusvaatimukset eli ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuuden 
(13 §) ja kielitaitovaatimuksen (§ 17).

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi edelly-
tettiin riittävää kokemusta media-alalta, laajoja ja aktiivisia yhteistyö-
verkostoja media-alan työelämän kanssa, ammatillisen koulutuksen ja 
oppisopimuskoulutuksen hyvää tuntemusta, kokemusta asiakaslähtöi-
sestä työstä; asiakassuhteiden hankinnasta, ylläpidosta ja CRM-asiak-
kuushallintajärjestelmästä, media-alan projektien ja palveluiden koordi-
noinnista ja tuottamisesta, tapahtumajärjestämiskokemusta sekä ko-
kemusta vertaismentoroinnista ja opiskelijoiden opinto-ohjauksesta. 
Eduksi luettiin muutosmyönteinen ja ratkaisukeskeinen työote sekä in-
nostus ja kiinnostus opetus-, ohjaus- ja tiimityöhön.

Haastatteluun kutsuttiin kolme kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä haki-
jaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä.
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Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii virkaan ottamista koskevan päätöksen 
kumoamista ja purkamista sekä asian palauttamista rehtorin uudelleen 
käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan päätöksessä on va-
lintaan vaikuttavia asiavirheitä ja virkaan olisi ollut pätevämpiä henkilöi-
tä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo, että virkaan valittu henkilö ei 
täytä hakukriteereitä ammatillisten opintojen opetuskokemuksen osalta 
tai hänen tulisi esittää siitä konkreettista näyttöä. Oikaisuvaatimukses-
sa todetaan, että virkaan valittu on toiminut opinto-ohjaajana yli 15 
vuotta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan virkaan valitulta puuttuu 
käytännön opetuskokemus opetettavasta aineesta (media-ala, tuotan-
to) tai se on yli viidentoista vuoden takaa.

Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan virkaan valittu ei ole vas-
tannut ammattitutkinnosta, toisin kuin rehtorin päätöksessä sanotaan. 
Virkaan valittu on toiminut opinto-ohjaajana hakutoimistossa, jossa hän 
on vastannut kyselyihin ammattitutkinnosta. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
toteaa, että tämä ei ole monipuolinen ja vastuullinen opetus-, ohjaus- 
tai kehittämistehtävä, vaan opinto-ohjaajan ja hakutoimiston perusteh-
tävä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan viran hakijoiden ansiovertailu on 
puutteellinen. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hän on koulutuk-
sensa ja työkokemuksensa vuoksi virkaan valittua henkilöä pätevämpi 
ja ansioituneempi. Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo täyttävänsä lehto-
rin viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset, hänellä on hakuilmoituk-
sessa edellytetty ammattitaito ja virkaan valittua enemmän aiempaa 
työkokemusta vastaavissa tehtävissä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian oikeudellinen arviointi

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.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 82 (106)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/19
24.09.2019

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

jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
13 §:ssä säädetään ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuu-
desta. Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan 
henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtä-
vän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon 
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot;

3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus 
opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sekä virkaan valitulla, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on ko. opetus-
tehtävän kannalta soveltuva korkeakoulututkinto.

Virkaan valittu on valmistunut medianomiksi ja toisin kuin oikaisuvaati-
muksessa todetaan, virkaan valitulla on medianomin ylempi korkeakou-
lututkinto. Rehtorin mukaan virkaan valitun vuonna 2001 suorittama 
medianomin alempi korkeakoulututkinto on myös ko. opetustehtävän 
kannalta soveltuva korkeakoulututkinto.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut taiteen maisteriksi.

Virkaan valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä ovat molemmat suorittaneet 
opettajan pedagogiset opinnot. Virkaan valittu on suorittanut ne vuonna 
2002 ja oikaisuvaatimuksen tekijä vuonna 2005. Lisäksi molemmilla on 
vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetusteh-
tävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Rehtorin lausunnon mu-
kaan virkaan valitulla sitä on noin 9 vuotta ja oikaisuvaatimuksen teki-
jällä noin 8 vuotta.

Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valitulla on kokemusta ammatilli-
sesta opetuksesta ja opinto-ohjauksesta yhteensä 19 vuotta ja 10 kuu-
kautta. Hän on toiminut päätoimisena media-alan tuotantotyön tuntio-
pettajana Heltechissä 1.8.1999 – 31.7.2002 (kolme vuotta), media-alan 
tuotantotyön lehtorina Heltechissä 1.8.2002 – 31.7.2008 (kuusi vuotta) 
ja päätoimisena tuntiopettaja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa 
1.8.2018 alkaen (10 kuukautta). Lisäksi hän on toiminut opinto-ohjaaja-
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na Heltechissä ja Stadin ammattiopistossa 1.8.2008 – 31.7.2018 (10 
vuotta).

Edelleen rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijällä on 
kokemusta opetustyöstä 13 vuotta ja 10 kuukautta. Hän on toiminut 
lehtorina ja osastonjohtajana media-alalla Heltechissä 1.8.2005 – 
31.7.2012 (seitsemän vuotta), lehtorina Stadin ammattiopistossa 
1.8.2012 – 31.7.2013 (yksi vuosi), media-alan kouluttajana Stadin ai-
kuisopistossa 1.8.2013 – 31.12.2018 (viisi vuotta ja viisi kuukautta) ja 
tuntiopettajana Stadin ammatti- ja aikuisopistossa 1.1.2019 alkaen (viisi 
kuukautta).

Rehtorin lausunnon mukaan asetuksessa vaaditun kelpoisuuden lisäksi 
hakijoiden soveltuvuutta virkaan arviointiin myös hakuilmoituksessa 
mainittujen media-alan lehtorin virkaan kuuluvien tehtävien kautta sekä 
hakuilmoituksessa edellytettyjen seikkojen perusteella.

Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valitulla on opettajan ja opinto-oh-
jaajan työkokemuksen kautta monipuolinen osaaminen media-alan 
opettajan tehtävistä, media-alan perustutkinnosta ja ammattitutkinnosta 
sekä lisäksi laaja-alainen osaaminen toisen asteen ammatillisista tu-
kinnoista ja tutkintorakenteesta sekä lukiotutkinnosta. Rehtorin lausun-
non mukaan oikaisuvaatimuksen tekijällä on myös laaja ja monipuoli-
nen osaaminen media-alan ammattitutkinnosta, mutta hänellä ei ole 
vastaavaa laaja-alaista osaamista toisen asteen tutkinnoista ja raken-
teesta kuten virkaan valitulla. Rehtorin mukaan opiskelijoiden henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjaamisessa 
korostuu laaja-alainen toisen asteen koulutuksen osaaminen ja ymmär-
täminen.

Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valitulla on kehittämistyön osalta 
monipuolinen ja tuore osaaminen. Virkaan valittu on toiminut erilaisissa 
media-alan kehittämishankkeissa yhteistyössä korkeakoulujen ja alan 
työelämän kanssa. Rehtorin mukaan oikaisuvaatimuksen tekijällä on 
myös kokemusta ja osaamista työelämän kanssa tehtävästä yhteis-
työstä, hänellä ei kuitenkaan ole yhtä laaja-alaista kokemusta yhteis-
työstä useiden toimijoiden kanssa tehdystä kehittämistyöstä. Virkaan 
valitulla on lisäksi kokemusta hakuilmoituksessa todetusta CRM-asiak-
kuushallintajärjestelmästä.

Rehtorin lausunnon mukaan hakuilmoituksessa edellytettiin myös ko-
kemusta vertaismentoroinnista sekä opiskelijoiden opinto-ohjauksesta. 
Virkaan valittu on rehtorin lausunnon mukaan toiminut vertaismentori-
na. Lisäksi virkaan valitulla on opinto-ohjaajan koulutus ja 10 vuoden 
kokemus opinto-ohjaajan työstä. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisu-
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vaatimuksen tekijällä ei ole ollut kokemusta vertaismentoroinnista eikä 
opinto-ohjauksesta.

Oikaisuvaatimusessa todetaan, että virkaan valitun tehtäviin ei olisi 
kuulunut lukuvuonna 2018 – 2019 yhtään ammatillisten aineiden oppi-
tuntia. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu on opettanut Stadin 
ammatti- ja aikuisopistossa omassa oppimisyhteisössään 1.8.2018 al-
kaen media-alalla muun muassa seuraavissa tutkinnon osissa: media-
materiaalin tuottaminen markkinointiin ja tapahtumatuotannon toteut-
taminen. Lisäksi hän on opettanut ja ohjannut opiskelijoita Pop Up Col-
lege- ja Restart-hankkeissa useissa tutkinnon osissa. Hän on myös 
vastannut oppisopimusopiskelijoiden opetuksesta ja ohjaamisesta me-
dia-alan perustutkinnossa audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla.

Esittelijä toteaa, kuten rehtorin lausunnossa ja päätöksessäkin on to-
dettu, että viranhaltijan valinta on perustunut kokonaisharkintaan siitä, 
kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista taito, kyky ja koe-
teltu kansalaiskunto huomioon ottaen arvioidaan olevan parhaat edelly-
tykset hoitaa virkaa. Esittelijä katsoo rehtorin valinneen kokonaisarvion 
perusteella taitavimmaksi ja soveliaimmaksi arvioimansa hakijan kysei-
seen haettavana olleeseen lehtorin virkaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kyseiseen 
lehtorin virkaan valitsemansa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei 
ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyt-
tänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut 
käytettävissä.

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

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan 
sivistystyön palvelukokonaisuus Ammatillinen koulutus Kampus 3 Rehtori, Kampus 
3 20.06.2019 § 8

HEL 2019-007060 T 01 01 01 01

Päätös

Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoon media-alan vakinaiseen virkasuhteiseen lehtorin tehtä-
vään **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (3.5.2019, § 40) mukaan opetta-
jan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää 
rehtori.

Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnalli-
sen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 26.4  – 24.05.2019  
lehtorin tehtävä, tuotanto 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Tehtävä oli 
avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä 
työavaimella 5-1570-19. 
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Määräaikaan 24.5.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki 16 henkilöä. 
Hakijoista kuusi (6) henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) 
ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitai-
tovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Haastatteluun 
kutsuttiin kolme (3) henkilöä. 

Tuotannon lehtorin tehtävä sisältää media-alan tuotantoon liittyviä ope-
tus- ja ohjaustehtäviä opettajatiimissä ammatillisessa koulutuksessa 
toisella asteella. Tehtävään sisältyy hoks- ja kehittämistyötä sekä työ-
paikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista sekä valmiutta englannin 
kielellä opettamiseen.  

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävässä edellytettiin riit-
tävää työkokemusta media-alalta, laajoja ja aktiivisia yhteistyöverkosto-
ja media-alan työelämän kanssa sekä ammatillisen koulutuksen ja op-
pisopimuskoulutuksen hyvää tuntemusta. Tehtävässä edellytettiin li-
säksi kokemusta opiskelijoiden ohjaamista, vertaismentoroinnista, 
asiakaslähtöisestä työstä ja asiakassuhteiden hoitamisesta. Tehtävään 
sisältyy media-alan projektien ja palveluiden koordinointia, tuottamista 
ja tapahtumien järjestämistä.   

Eduksi luettiin muutosmyönteinen ja ratkaisukeskeinen työote sekä in-
nostus ja kiinnostus opetus-, ohjaus- ja tiimityöhön. 

********** on tehtävään vaadittava kelpoisuus. Hän on työskennellyt toi-
sen asteen ammatillisessa koulutuksessa media-alalla vastaten yhdes-
sä opettajatiimin kanssa opetus-, ohjaus ja kehittämistehtävistä moni-
puolisesti perustutkinnossa, ammattitutkinnossa sekä oppisopimuskou-
lutuksessa edistäen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Hänellä on me-
dia-alan tuotantoihin liittyvää työelämäkokemusta sekä toimivat yhteis-
työverkostot media-alan työelämän toimijoiden kanssa. ********** on 
runsaasti kokemusta opiskelijoiden ohjaamisesta, hoks-työstä sekä 
asiakkuuksien hankinnasta ja ylläpidosta.

Kokonaisarvion perusteella ********** on tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oi-
kaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointi-
järjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa säh-
köiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot
Marko Aaltonen, rehtori, puhelin: 310 84701

marko.aaltonen(a)hel.fi
Jaana Kivipelto-Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 662 1794

jaana.kivipelto-karjalainen(a)hel.fi
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§ 329
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 310, 311, 312, 317 (B), 318, 320, 321, 322, 323 ja 325 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 313 ja 314 §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

Pöytäkirjan 315 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke-
mällä 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.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla 
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
sissa asioissa tärkeää

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk-
sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

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 muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha-
kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis-
tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi-
ranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely-
lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markki-
naoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

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

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta.
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Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhe-
linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoi-
tuksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

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

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

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

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui-
tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh-
dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin 
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie-
doksisaannista.

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. Mikäli mark-
kinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii 
asian käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

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

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 316, 317 (A), 324 ja 327 §:t.

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

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 319 §.

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.

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2019 99 (106)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

24.09.2019

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä
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 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

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
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.
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6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 326 §.

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.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, 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.

7
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 328 ja 329 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

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.
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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 valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä 

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Fatim Diarra Pia Kopra

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 08.10.2019.


