
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

22.10.2019

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

Kokousaika 22.10.2019 16:00 - 18:27

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted saapui 16:01, poissa: 330 §
Diarra, Fatim
Harms-Aalto, Martina
Hussein, Abdirahim Husu saapui 16:06, poissa: 330 §, osa 

331 §
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa poistui 18:12, saapui 18:16, poissa: 

338 - 341 §
Malin, Petra
Niskanen, Dani
Oskala, Hannu saapui 16:01, poissa: 330 §
Pajula, Matias

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

saapui 16:06, poissa: 330 §, osa 
331 §

Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Ahlberg, Anssi projektisuunnittelija

saapui 16:09, poistui 17:14, läsnä: 
333 §

Haapala, Soili tietohallintopäällikkö
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saapui 17:46, poistui 18:04, läsnä: 
335 §

Lassila, Tilda nuorisoneuvoston edustaja
Tiittala, Tommi pedagoginen asiantuntija

saapui 17:14, poistui 17:46, läsnä: 
334 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
330-353 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
330-344 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
345-346 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
347-351 §, 353 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
352 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
330-353 §
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§ Asia

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

331 Asia/2 Ilmoitusasiat

332 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

333 Asia/4 Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun väliraportti

334 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Pakilanpuiston allianssin 
hankesuunnitelmasta ja liikuntatilojen vuokraamisesta Helsingin NM-
KY:n toimintakeskuksesta

335 Asia/6 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI 
DPS 4) hankinta

336 Asia/7 Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avus-
tuksiin

337 Asia/8 Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten las-
ten arkisin päiväaikaan tapahtuvan harrastustoiminnan järjestöavus-
tusten avustusperiaatteet

338 Asia/9 Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2019 korvauk-
sen perusteena olevat kustannukset

339 Asia/10 Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 
2020 korvauksesta

340 Asia/11 Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita 
koskevat suunnitelmat vuodelle 2020

341 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2020

342 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Leo Straniuksen valtuus-
toaloitteesta leikkipuistoruokailun vegaanivaihtoehtojen lisäämisestä

343 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mauri Venemiehen val-
tuustoaloitteesta säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja 
asiakkaille

344 Asia/15 Oikaisuvaatimus oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liikunnan ja 
valmennuksen ammattitutkinnon hankinnasta

345 Asia/16 Koskelan ala-asteen koulun osoitteeseen Käpyläntie 8 toteutettavien 
lisätilojen tarveselvitys
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346 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Tehtaankadun ala-asteen 
perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamises-
ta

347 Asia/18 Päiväkoti Kangaspellon perustaminen

348 Asia/19 Päiväkoti Aadan perustaminen ja päiväkoti Ellan lakkauttaminen

349 Asia/20 Päiväkoti Meren perustaminen ja päiväkoti Särjen lakkauttaminen

350 Asia/21 Päiväkoti Lauttasaaren sekä daghemmet Drumsön perustaminen ja 
päiväkoti Telkän lakkauttaminen

351 Asia/22 Osoitteeseen Perhosenkierto 5 toteutettavan päiväkodin uudisraken-
nuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitelmas-
ta ja päätös päiväkodin perustamisesta

352 Asia/23 Helsingin työväenopiston kurssimaksua koskeva oikaisuvaatimus

353 Asia/24 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä
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§ 330
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Matias Pa-
julan sekä varatarkastajiksi Martina Harms-Aallon ja Emma Karin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Ted Apterin sijaan Matias 
Pajulan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Ted 
Apterin sekä varatarkastajiksi Martina Harms-Aallon ja Emma Karin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 331
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginhallitus 23.9.2019 § 642 Kaupunginhallituksen kokousa-
jat vuonna 2020

 Kaupunginhallitus 7.10.2019 § 681 Solakallion koulun väliaikaisen 
tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväk-
syi Solakallion koulun käyttöön tulevan tilaelementeistä koostuvan 
paviljongin 17.5.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja pääomitettu enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 5 700 000 euroa maaliskuun 2019 kustannus-
tasossa.

 Kaupunginvaltuusto 9.10.2019 § 300 Mäkelänrinteen lukion laajen-
nuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen: Kau-
punginvaltuusto hyväksyi Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 
3 800 000 eurolla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
arvonlisäverottomana enintään 20 800 000 euroa huhtikuun 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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§ 332
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia 17.9. - 21.10.2019 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 17.9.2019

§ 26 Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen

§ 27 Helsingin kielilukion kaksikielinen suomi-englanti opetus 1.8.2020 
alkaen

§ 28 Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan jäsenen valinta

§ 29 Helsingin medialukion johtokunnan opiskelijajäsenten valinta

§ 30 Ressun lukion johtokunnan jäsenten valinta

§ 32 Muutos Kulosaaren ala-asteen koulun 1. luokkien yleisopetuksen 
aloituspaikkamäärään lukuvuodelle 2019–2020

§ 33 Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan koulun nimeäminen

§ 34 Jätkäsaaren peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta

§ 35 Kannelmäen peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta

§ 36 Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan jäsenten valinta

§ 37 Puistolan peruskoulun johtokunnan jäsenten valinta

§ 38 Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta

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

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

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja 1.-11.10.2019

82 § Lahjoituksen vastaanottaminen

84 § Nimeäminen, varhaiskasvatusyksikkö Kaarelanraitti

85 § Päiväkotien sulkemiset välillä 14.-18.10.2019

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintopäällikkö 9.10.2019



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 4 (93)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
22.10.2019

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

163 § Hankinta, tietohallintoyksikön asiakaspalveluviestintä- ja vuoro-
vaikutuskoulutus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

162 § Täydennyskoulutus pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokan-
opettajille, henkilöstökoulutuksen hankinta kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 15.10.2019

34 § Sophie Mannerheimin koulun esitystekniikan lisähankinta

Kasvatuksen ja koulutuksen hankintapäällikkö 21.10.2019

25 § Koskelan ala-asteen lisätilan irtokalustehankinta, minikilpailutus

26 § Leikkipuisto Lohikäärmepuiston irtokalustehankinta, minikilpailutus

27 § Päiväkoti Rautalammintien irtokalustehankinta, minikilpailutus

Kasvatus-ja-koulutus-päätösasiakirjat ja Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/kasvatus-ja-koulutuslautakunta/kasvatus-ja-koulutus-paatosasiakirjat
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 333
Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun väliraportti

HEL 2019-010417 T 12 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
väliraportin toisen asteen maksuttomuuden kokeilusta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Anssi Ahlberg. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, projektisuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun väliraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti (17.9.2018/579 §) ryhmäaloitteen pohjalta esit-
tää kaupunginvaltuustolle, että Helsingin kaupunki lähtee edistämään 
toisen asteen maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle as-
teelle niin, että ensimmäiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 
tehdään lukukaudella 2019–2020.

Kaupunginvaltuusto päätti (28.11.2018/378 §) hyväksyessään vuoden 
2019 talousarvion kohdentaa 2 miljoonaa euroa toisen asteen maksut-
tomuuden kokeiluun. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 
(18.12.2018/268 §) budjettivalmistelunsa yhteydessä kohdentaa mää-
rärahan lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
lainattavaan oppimateriaaliin, HSL:n Helsingin sisäiseen matkakorttiin 
ja kulttuurikäynteihin.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan 22.10.2019 
kokeilun väliraporttia. Väliraportilla tuotiin lautakunnalle tietoa kokeilun 
sujumisesta ja alustavista tuloksista.

Kokeilun toteutus

Kokeilun piiriin kuuluivat opintonsa syksyllä 2019 aloittaneet ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat Helsingin kaupungin lukioissa (myös lukioon 
valmistava koulutus) sekä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (perustut-
kinto- ja VALMA-opiskelijat).

Lainattavan oppimateriaalin hankinnassa hyödynnettiin perusopetuk-
sen oppimateriaalihankintoihin kilpailutettua kirjavälittäjää. Lukiot teki-
vät päätilaukset kesäkuun aikana ja tarvittavat lisätilaukset syksyllä, 
kun opiskelijoiden kurssivalinnat olivat varmistuneet. Stadin ammatti- ja 
aikuisopistolle on suunniteltu hankittavan tabletteja oppimisyhteisöjen 
käyttöön.

Kokeiluun piiriin kuuluneille opiskelijoille hankittiin pääsääntöisesti 
HSL:n AB-vyöhykkeiden kausiliput. Matkalippu muodosti opiskelijoille 
veronalaisen edun, josta Helsingin kaupunki tekee ilmoitukset tulorekis-
teriin. Tästä syystä opiskelijoita ohjeistettiin selvittämään edun mahdol-
linen vaikutus muihin etuuksiin ennen matkalipun hakemista.

Kulttuurikäynneissä nähtiin tilaisuus rakentaa yhteistyötä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan kanssa. Yhteistyön seurauksena toteutettiin kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan lanseeraama Pääsy sallittu -kampanja, 
jonka tapahtumiin ilmoittauduttiin Kultus.fi-sivustolla 30.9.2019 men-
nessä.

Alustavat tulokset

Alustavat tulokset koostuvat kokeiluun varatun määrärahan käyttökoh-
teista 30.9.2019 mennessä ja kokeilun piirissä olleille opiskelijoille 
syys-lokakuun vaihteessa toteutetun kyselyn tuloksista.

- Kokeilu on lisännyt digitaalisten oppimateriaalien käyttöä Helsingin 
kaupungin lukioissa. Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuu-
den kokeilussa 82 prosenttia hankitusta oppimateriaalista on ollut digi-
taalista.

- HSL:n matkalippuja on annettu kokeilun aikana 4 866 opiskelijalle 
(30.9.2019).

- Pääsy sallittu -kampanjan tapahtumiin tuli 828 ilmoittautumista 
30.9.2019 mennessä. Kampanjan täyttöaste oli n. 21 %. Ilmoittautumi-
set muihin kulttuuritapahtumiin jatkuvat syksyn ajan.
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Opiskelijakysely

- Kyselyn perusteella maksuttomuuden kokeilu on vaikuttanut opiskelu-
paikan valintaan hieman tulkinnasta riippuen noin 23–39 prosentilla lu-
kioiden aloittaneista opiskelijoista.

- Lukiolaiset itse kokivat maksuttoman oppimateriaalin selvästi tär-
keimmäksi keinoksi madaltaa toisen asteen opintojen kustannuksia.

- Enemmistö kyselyyn vastanneista lukiolaisista valitsisi itselleen 
useimmiten painetun materiaalin.

- Kyselyyn vastanneista suomenkielisten lukioiden opiskelijoista 95 %, 
ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoista 90 % ja Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston opiskelijoista 78 % otti käyttönsä ilmaisen matkalipun.

- Jos kausilippu olisi pitänyt maksaa itse, sen olisi jättänyt hankkimatta 
18 % suomenkielisten lukioiden vastaajista, 10 % ruotsinkielisten lu-
kioiden vastaajista ja 33 % Stadin ammatti- ja aikuisopiston vastaajista.

- Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 88–97 % piti matkalippua melko 
tai erittäin tärkeänä opintojen kannalta ja 66–83 % melko tai erittäin 
tärkeänä vapaa-ajan kannalta.

- Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 74–94 % koki mielekkääksi, että 
opiskeluun sisällytetään kulttuurikäyntejä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, projektisuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun väliraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 334
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Pakilanpuiston allians-
sin hankesuunnitelmasta ja liikuntatilojen vuokraamisesta Helsingin 
NMKY:n toimintakeskuksesta

HEL 2017-013185 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
20.9.2019 päivätystä Pakilanpuiston allianssi -hanketta koskevasta 
hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa pääosin hyvin kasvatuksen ja koulutuksen 
toiminnallisia tavoitteita ja hyväksyttyä tarveselvitystä. Oppimistilojen 
suunnittelussa ja tilaratkaisujen yksityiskohtien kehittämisessä tulee 
edelleen työskennellä tiiviisti yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityi-
sesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen sekä valaistukseen tulee kiin-
nittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Pakilanpuiston allians-
si-hankkeen tarveselvityksen 26.3.2019.

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on 
antanut 19.8.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. 
Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Hankesuunnitelmassa mainittu tavoitekustannusten alentaminen tulee 
suunnitella yhdessä käyttäjätoimialan kanssa niin, että toiminnalliset ja 
laadulliset tavoitteet hankkeessa kyetään säilyttämään.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tommi Tiittala. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jälkeen.

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Seuraavaan kokoukseen.
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Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Seuraavaan kokoukseen.

Jaa-äänet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani 
Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 3
Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Emma Kari

Äänestyksessä asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 8 – 2 (jäsenten 
nimet). Tyhjää äänesti 3.

Vesa Korkkula: Jätän eriävän mielipiteen. Olisi pitänyt pöydätä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Alueasemapiirustus
2 Viitesuunnitelmat
3 Vuorovaikutus
4 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma
5 Tarveselvitys_Pakilanpuiston allianssi_ 2019_03_14
6 Iltakäyttökaaviot
7 Pakilanpuiston ympäristön liikennesuunnitelmaluonnos
8 Helsingin NMKY:n hallituksen pöytäkirja
9 pakilanpuiston allianssi_ lausunto_Kaskon työsuojelu 20190819

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
20.9.2019 päivätystä, Pakilanpuiston allianssi -hankkeen hankesuunni-
telmasta. Hankesuunnitelman on laatinut työryhmä, johon ovat kuulu-
neet kaupunkiympäristön toimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen toteuttajaksi valittu allians-
sikumppani sekä hankkeen suunnitteluryhmäksi valittu allianssikump-
pani. 

Hankesuunnitelma koskee tällä hetkellä Pakilan ala-asteen käytössä 
olevan, osoitteessa Halkosuontie 88 sijaitsevan rakennuksen laajaa 
toiminnallista ja teknistä perusparannusta sekä laajennusta (tiloihin tu-
lee sijoittumaan Pakilan ala-asteen perusopetuksen luokat 3-6 ja Paki-
lan ylä-asteen luokat 7-9), Elontie 35:n alkuopetuksen ja päivähoidon 
uudisrakennusta (tiloihin tulee sijoittumaan päiväkoti ja Pakilan ala-as-
teen perusopetuksen luokat 1-2) sekä yhteiskäyttöisten liikuntatilojen 
vuokraamista osoitteeseen Pilkekuja 10 toteutettavasta Helsingin NM-
KY:n liikuntahallista (sijoittuu nykyiselle yläasteen tontille).

Päiväkoti Havukan rakennus ja Pakilan yläasteen rakennukset ovat 
teknisesti ja toiminnallisesti käyttöikänsä päässä ja päiväkoti Pakila si-
jaitsee Kehä I:n melu- ja hiukkasalueella. Pakilan ala-asteen rakennus 
on perusparannuksen tarpeessa. Lisäksi sekä ylä- että ala-asteen käy-
tössä on tilaelementtipaviljongit.

Ennustekauden aikana Pakilan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen 
7-12- vuotias väestö pysyy melko tasaisena. Pakilan yläasteen koulun 
oppilaaksiottoalueella 13-15-vuotias väestö kasvaa 50 lapsella vuoteen 
2029 mennessä. Ennustekauden aikana varhaiskasvatuksessa 0-6-
vuotiaiden lasten väestö alueella pysyy melko tasaisena.

Tällä hetkellä Pakilan ala-asteella on oppilaita 504 ja Pakilan yläasteel-
la 370 ja lapsia päiväkodeissa (Havukka ja Pakila) yhteensä 227.

Uudet tilat on mitoitettu 950 perusopetuksen oppilaalle (Pakilan ala-as-
teen 520 oppilaalle ja Pakilan yläasteen 430 oppilaalle), 240 varhais-
kasvatukseen osallistuvalle lapselle sekä nuorisotilan arviolta 50 päivit-
täiselle kävijälle. Lisäksi päiväkotiin sijoitetaan monivammaisten lasten 
erityisryhmä, ns. MOVA-ryhmä (6 lasta) ja kouluihin sijoitetaan kaksi 6 
lapsen vaativan erityisopetuksen toiminta-alueittain etenevän opetuk-
sen ryhmää (ns. TOI-opetus).

Aikataulu

Väistötilojen rakentaminen alkaa tammikuussa 2020 ja ne otetaan käyt-
töön kesällä 2020. Varsinaisen hankkeen toteutuksen 1. vaihe alkaa 
Halkosuontie 88 tontilla kesällä 2020 (jolloin Pakilan ala-aste kokonai-
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suudessaan siirtyy väistötiloihin) ja valmistuu joulukuussa 2021. Toteu-
tuksen 2. vaihe alkaa Elontie 35:n tontilla helmikuussa 2022 ja valmis-
tuu kesällä 2023. HNMKY:n toimintakeskuksen rakentaminen alkaa 1. 
vaiheen valmistuttua 1/2022 ja kestää arviolta kesään 2023. Tänä ai-
kana koulujen käytössä ovat ala-asteen nykyinen liikuntasali ja väistöti-
lan liikuntasali sekä HPS:n kenttä ja kuplahalli. Muut yläasteen liikunta-
tunnit toteutetaan poikkeusjärjestelyin.

Hankkeen aikataulussa otetaan huomioon, että koulu- ja päiväkotitilat 
tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi 
kalustettuina.

Kustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen enimmäiskustannukset kustannus-
tasossa 7/2019 RI (2015=100) 104,1 ja THI 187,1 ovat arvonlisäverot-
tomana yhteensä 52 800 000 € (3 949 €/brm²).

Em. kustannukset sisältävät seuraavia kustannuksia lisääviä toimenpi-
teitä:

Uudisosien toteuttaminen pääosin puurakenteisina (palo- ja rakenne-
tekniset erityisrakenteet), lisäys 5,5 % uudisrakentamisen toteuttamis-
kustannuksista (noin 233 €/uudisrakennuksen brm2), arvio 2 000 000 
euroa.

Lähdelämmön toteuttaminen lisää investointikustannuksia arviolta 300 
000 – 500 000 euroa (< 1 % kokonaiskustannuksista). Lisäkustannus 
kompensoituu rakennusten elinkaaren aikana pienempänä ostoener-
giakustannuksena.

MOVA- ja TOI-ryhmistä johtuvat tilojen ja pihan erityisvaatimukset ar-
violta 400 000.

Jos hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus toteutuu, tilahank-
keiden käsittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaisesti suunnitellulle noin 
10 621 htm² kokonaislaajuudelle määritelty tilakustannus eli sisäinen 
vuokra on enintään 3 926 000 euroa vuodessa ja kuukaudessa enin-
tään 327 163 euroa eli 30,80 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran 
osuus on noin 26,17 euroa/htm²/kk eli 3 335 600 euroa vuodessa sekä 
ylläpitovuokran noin 4,63 euron/htm²/kk eli 590 400 euroa vuodessa.

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan allianssissa toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Toteutusvaiheen sopimus (TAS), jossa allianssi 
määrittää tavoitekustannuksen sekä tavoitekustannuksen saavuttami-
seen ohjaavan kannustinjärjestelmän, viedään rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston päätettäväksi aikataulun mukaan alustavasti tammi-
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helmikuussa 2020. Tavoitekustannus asetetaan enimmäiskustannuksia 
sekä sovittuja ja yleisten alueiden jaoston päätettäväksi aikataulun mu-
kaan alustavasti tammi-helmikuussa riskivarauksia alemmalle tasolle. 
Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vas-
taavaksi.

Kaupunkiympäristön toimialan Helsingin NMKY:ltä, kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan käyttöön, vuokrattavien liikuntatilojen sisäinen koko-
naisvuokra, joka sisältäen ylläpidon ja tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
mukaisen yleiskustannuksen 0,5 euroa/htm²/kk, on enintään 268 800 
vuodessa eli noin 22 400 euroa/kk, joka laskennalliselle noin 1400 htm² 
suuruiselle vuokra-alalle jyvitettynä on noin 16,00 euroa/htm²/kk. Toteu-
tettuna koulun laajennukseen yksi täysimittainen sali oheistiloineen olisi 
lisännyt hankekokoa arviolta noin 900 htm² ja sisäistä vuokraa noin 332 
700 euroa vuodessa eli noin 27 700 euroa/kk. Väistötilojen kustannus 
sisältyy pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti. 
Hankkeelle kohdistuva väistötilojen kustannusvaikutus on noin 5 337 
600. Nykyisen pääomavuokran ylittävä, edellä esitettyihin pääomakus-
tannuksiin sisältyvä väistötilan kustannusvaikutus on arviolta 0,21 eu-
roa/htm²/kk. Koska osa tiloista on lisätiloja ja osa väistötiloja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala maksaa väliaikaisista tiloista samaa neliö-
vuokraa kuin tulevista valmiista tiloista.

Ylläpito ja käyttötalous

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminnan käynnistämiskustan-
nuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet 
ja laitteet. Arvioidut koulun toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 
1266 000 euroa (sisältäen myös käsityön laitteet ja varusteet).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon hankinnat ovat 
alustavasti noin 161 000 euroa.

Arvio hankkeen toteuttamisen aiheuttamista muuttokustannuksista on 
141 500 euroa.

Laajuus

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 13 372 brm² (tarveselvityksessä ar-
vio 12 800 brm²), huoneistoala yht. noin 10 621 htm² (tarveselvitykses-
sä arvio 10 500 htm²).

Brutto- ja huoneistoalat ovat kasvaneet verrattuna tarveselvityksen ar-
vioihin suunnitelmien tarkentuessa mm. seuraavista syistä:
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Nykyvaatimusten mukaiset vähemmän sähköä käyttävät ilmanvaihto-
koneet ja -kanavaratkaisut kasvattavat teknisten tilavarausten pinta-
aloja.

Vanhan ala-asteen osalla ei saavuteta nykyaikaisen uudisrakentami-
seen verrattavaa tilatehokkuutta ja tiloja joudutaan hajasijoittamaan 
osittain myös vaikeasti hyödynnettäviin tiloihin. Syntyy käytävätilaa, jota 
uudisrakentamisessa ei olisi tarpeen rakentaa. Uudisosan sisäyhteys 
vanhaan osaan sijoittuu siten, ettei myöskään uudisosalla tilatehokkuus 
ole kaikilta osin optimaalinen. Lähdelämpö energiaratkaisuna vaatii ta-
vanomaista suuremman lämmönjakohuoneen Hankkeen hyötyala on 
yhteensä 8 246 hym² (tarveselvityksessä 8 270 hym²).

Liikuntatilat

Allianssihankkeen rinnalla on neuvoteltu Helsingin NMKY:n kanssa ny-
kyisen, osoitteessa Palosuontie 4b sijaitsevan toimintakeskuksen kor-
vaamisesta uudella isommalla uudisrakennuksella, joka sijoitetaan ny-
kyiselle yläasteen tontille (Pilkekuja 10). Perusopetuksen yläasteen ja 
osittain myös ala-asteen liikunnanopetus toteutetaan tässä HNMKY:n 
toimintakeskuksessa. Hankesuunnitelman liitteenä on Helsingin NMKY 
ry:n tukisäätiön hallituksen pöytäkirja 14.6.2019 (sitoutuminen Pakilan 
areena -hankkeeseen Helsingin kaupungin kanssa). Koulut ovat saa-
neet käyttää nykyisen yläasteen viereistä Helsingin palloseuran (HPS) 
käyttöön vuokrattua ulkokenttää ja kuplahallia ja vastavuoroisesti 
HPS:n pelaajat ovat saaneet käyttää yläasteen puku- ja WC-tiloja. 
HPS:n kanssa on neuvoteltu vastaavasta järjestelystä jatkossakin, mi-
kä otetaan huomioon määriteltäessä koulujen käyttöön tulevia tiloja 
HNMKYn toimintakeskuksessa. Tarveselvityksen liitteenä olleen tilaoh-
jelman mukaisesti hankesuunnitelmassa ala-asteen nykyinen liikunta-
sali säilyy käytössä ja Elontien kiinteistön uudisrakennukseen tulee sali 
(monitoimi-/tanssisali liikunnan, leikin ja liikunnallisen yleisopetuksen ti-
la) päiväkodin ja alkuopetuksen käyttöön.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Liikenneturvallisuutta parannetaan ohjaamalla päiväkodin ja alkuope-
tuksen saattoliikenne kapealta Elontieltä leveämmälle Ripusuontielle. 
Myös Halkosuontien kiinteistön huolto- ja saattoliikenteen sekä pysä-
köinnin uusilla järjestelyillä saadaan liikkuminen turvallisemmaksi. Kau-
punkitoimialan liikenne- ja katusuunnittelun kanssa on sovittu Ripu-
suontien ja Halkosuontien nykyisten jalkakäytävien leventämisestä ja 
jalkakäytävän rakentamisesta kiinteistöt yhdistävän Halkosuonkujan 
toiselle reunalle. Toimialan liikennesuunnittelija on tutkinut myös muita 
jalankulkuympäristön parannustoimenpiteitä, jotka toteutetaan raken-
nushankkeen rinnalla (esitetty hankesuunnitelman liitteessä).
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Pihat

Piha-alueet peruskorjataan ja varustetaan uusin leikkivälinein edistä-
mään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita. Pihan suunnit-
telussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, 
yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistila-
na.

Halkosuontien tontti sijaitsee Pakilanpuiston reunalla ja piha-alue jat-
kuu saumattomasti tontin rajojen yli puiston puolelle, missä kevyen lii-
kenteen reitit muodostavat luontevat koulun toiminta-alueen rajat. Piha-
alueeseen liittyen saadaan näin lisää vapaata oleskelualuetta.

Elontien tontin poikki, aidatun piha-alueen ulkopuolella kulkee jalankul-
kureitti. Piha-alue laajennetaan ulottumaan koko tontin alueelle. Kulku-
yhteys korttelin poikki säilyy, mutta se siirretään tontin länsireunaan.

Strategiaohjelman noudattaminen, osallistaminen ja vaikutusten arviointi

Yhdellä allianssihankkeella korvataan aiemmassa investointiohjelmas-
sa erillisiksi hankkeiksi ohjelmoidut kahden rakennuksen perusparan-
nukset ja laajennukset sekä yksi uudisrakennus, mikä toteuttaa strate-
gian tavoitetta ottaa käyttöön ketteriä, uusia toteutusmuotoja.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan liittyen uudisosat 
suunnitellaan pääosin puurakenteisina, jotta niiden hiilijalanjälki jäisi 
mahdollisimman pieneksi (uudisosien koko ja kerrosluku soveltuvat hy-
vin puurakentamiseen).

Asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta toteutetaan hankkeessa koko hank-
keen ajan. Syksyllä 2018 järjestettiin pedagogisen suunnitelman laati-
miseen liittyen käyttäjätyöpajoja henkilöstölle, koululaisille ja heidän 
vanhemmilleen. Helmikuussa 2018 järjestettiin mahdollista asemakaa-
vamuutosta ennakoinut OAS-tilaisuus ja joulukuussa 2018 tilahank-
keen asukastilaisuus, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitä palvelujen 
sijaintivaihtoehdoista. Näihin molempiin liittyi Kerro kantasi -verkkoky-
sely. Toukokuussa 2019 järjestetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin 
suunnitelmia. Toimipisteiden henkilökunnan osallistamistilaisuudet käy-
vät ilmi hankesuunnitelman liitteestä: Vuorovaikutus.

Hankkeelle on perustettu verkkosivu, josta hankkeen etenemistä voi 
seurata.

Tilat suunnitellaan siten, että niissä on mahdollista järjestää asukkaiden 
ja paikallisten yhteisöjen toimintaa ja tapahtumia sekä ulko- että sisäti-
loissa.
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Pakilan ala-aste ja yläaste ja sekä alueen päiväkodit ja nuorisopalvelut 
saavat uudet ja peruskorjatut ja terveelliset tilat. Uudet tilaratkaisut tu-
kevat uuden OPSin ja varhaiskasvatussuunnitelman asettamia peda-
gogisia tavoitteita. Esteettöminä ne palvelevat erityisryhmiä nykyistä 
paremmin

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Liitteet
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2 Viitesuunnitelmat
3 Vuorovaikutus
4 Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelma
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
10.04.2018 § 10

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 09.02.2018 § 
4
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§ 335
Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden 
(ASTI DPS 4) hankinta

HEL 2019-010690 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia asioinnin tietojärjestel-
mähankkeen kehittämis- ja ylläpitotyötä (ASTI DPS 4) kaikkiin tarjottui-
hin osa-alueisiin Codemen Oy:ltä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopi-
mus päättymään neljäntoista päivän irtisanomisajalla. Hankinnan arvo 
ilman arvonlisäveroa on enintään 2 100 000 euroa.

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

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

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Soili Haapala. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Joonas Sormunen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 26544

joonas.sormunen(a)hel.fi

Liitteet

1 ASTI DPS4 vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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 yhteistyössä 
henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tietojärjestelmähankkeiden kehit-
tämisen keskeisin osa on asioinnin tietojärjestelmä, jota nyt hankittavil-
la asiantuntijapalveluilla rakennetaan ja kehitetään. Uudistettava asioin-
titietojärjestelmä tulee tarjoamaan asteittain uusia ja uudenlaisia tapoja 
toimialan palvelujen tarjoamiseen, hallintaan ja niiden käyttöön.

Toimialan tavoitteena on toteuttaa asioinnin tietojärjestelmät pääosin 
palveluiden yhteiskehittämisenä. Mahdollistaen varhaiskasvatuksen 
henkilöstöstä, opettajista sekä oppijoista lähtevien tarpeiden priorisoin-
nin ja innovatiivisen käyttäjäkeskeisen kehityksen. Järjestelmiä kehite-
tään ja toteutetaan pienemissä kokonaisuuksissa, mikä tukee myös 
esimerkiksi innovatiivisten start up -yritysten mahdollisuuksia osallistua 
kehittämiseen.

Järjestelmäkehityksessä käytetään ketteriä ohjelmistotuotannon mene-
telmiä, lyhyemmän ajanjakson yhtenäisiä kokonaisuuksia. Kehittämi-
nen organisoidaan koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden 
tarpeiden ja mahdollisten innovatiivisten 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 16.9.2019, määräaika tarjousten 
jättämiselle oli 26.9.2019.

Tarjouspyyntö oli jaettu osa-alueisiin siten, että jokaisesta asiantuntija-
roolista oli mahdollista jättää erillinen tarjous. Määräaikaan mennessä 
jätettiin seuraavat tarjoukset:

1. Projektipäällikkö: CGI Suomi Oy, Codemen Oy ja HiQ Finland Oy



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 19 (93)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
22.10.2019

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

2. Sovelluskehittäjä (fullstack): Codemen Oy

3. Testaaja: Codemen Oy

HiQ Finlandin Oy:n tarjous hylättiin tarjousvertailussa tarvittavien olen-
naisten tietojen puuttumisen seurauksena puutteellisena.

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen

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

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena on kokonaista-
loudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään parasta hinta-laatu 
suhdetta. Hinnan painoarvo on 50 % ja laadun painoarvo 50 %. Hinnan 
arviointiperusteena käytettiin henkilötyöpäivän hintaa (50 pistettä). Laa-
tuarvioinnissa arvioitiin osaamista ja kokemusta henkilön haastattelun 
perusteella (50 pistettä). Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen on 
liitteessä 1. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen on tehnyt Codemen Oy kaikilla tarjotuilla osa-alueilla. Tar-
joajan soveltuvuus on tarkistettu tarjouskilpailuvaiheessa vielä erikseen 
voittaneen tarjoajan Codemen Oy:n osalta.

Hankinnassa on noudatettu Helsingin kaupungin kestävien hankintojen 
periaatteita.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Codemen Oy, joka 
näin esitetään valittavaksi ASTI DPS 4 tarjouksessa mainittujen IT-pal-
velujen toimittajaksi.

Keskeisimmät sovelletut säännökset:

Hallintolaki (434/2003) 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: 310 26544

joonas.sormunen(a)hel.fi
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Liitteet

1 ASTI DPS4 vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
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§ 336
Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan 
avustuksiin

HEL 2018-003483 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä seuraavat perusope-
tuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteet:

1. Avustus on tarkoitettu Helsingin kaupungissa tarjottavaan perusope-
tuslain 8 a luvun mukaiseen iltapäivätoimintaan, jota toteutetaan Ope-
tushallituksen perusteiden ja opetuslautakunnan jaostojen hyväksymän 
kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti (opetus-
lautakunnan suomenkielinen jaosto 27.8.2013 § 54 ja ruotsinkielinen 
jaosto 3.10.2013 § 49, tiedoksi varhaiskasvatuslautakunta 10.9.2013 § 
128)

2. Avustuksia myönnetään vuosittain talousarvioon hyväksyttyjen mää-
rärahojen puitteissa. Palveluntuottaja hakee avustusta arvioidun oppi-
lasmäärän ja talousarvionsa perusteella seuraavan lukuvuoden toimin-
taan.

3. Oppilaskohtainen avustus

Oppilaskohtainen avustus koostuu laskennallisesta oppilaskohtaisesta 
euromäärästä.

4. Ryhmäkohtainen avustus

Ryhmäkohtaista avustusta myönnetään laskennallinen euromäärä ku-
takin toimintapaikkaa kohden. Kokonaissumma määräytyy palvelun-
tuottajan toimintapaikkojen lukumäärän mukaan.

5. Uuden ryhmän perustamisraha

Uudelle toimintapaikalle myönnetään ensimmäisenä toimintavuonna 
laskennallinen euromäärä. Määräraha on tarkoitettu toimintavälineisiin 
ja toimitilan kevyeen varustamiseen iltapäivätoimintaa palvelevaksi. 
Toimintapaikkaa ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittävästi. 
Uuden ryhmän perustamisraha myönnetään ensimmäistä kertaa käyn-
nistyvälle ryhmälle.

6. Välipala

Koulujen tiloissa tai välittömässä läheisyydessä toimivien iltapäivätoi-
minnanryhmien osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii 
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välipalojen tilaamisesta ja maksatuksesta koulukohtaiselle ruokapalve-
lun tuottajalle.

7. Harkinnanvarainen avustus

7.1. Erityisen tuen oppilaiden ryhmäkohtainen lisäresurssi

Erityisen tuen oppilaiden toimintaan kohdennetaan ryhmäkohtaista lisä-
resurssia lisäohjaajien palkkakustannuksiin. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala kartoittaa ryhmäkohtaisen lisäresurssitarpeen yhteistyössä 
palveluntuottajan kanssa. Lisäresurssitarve perustuu oppilaskohtaiseen 
harkintaan. Lisäresursointi mahdollistaa erityisen tuen oppilaiden onnis-
tuneen integroitumisen ryhmään. Lisäresurssin tarve tarkentuu elo-
kuussa toiminnan käynnistyessä ja tarkistetaan 20.9. oppilasmäärätar-
kistuksen yhteydessä.

7.2. Koulukuljetus erityiskuljetusta tarvitseville oppilaille koulujen loma-
aikana

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestet-
täessä tulee ottaa huomioon, että niillä toimintaan osallistuvilla lapsilla, 
joilla on 32 §:n mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus 
käyttää tätä etuutta. Kuljetuspalvelut voidaan järjestää joko kaupungin 
toimesta tai palveluntuottajan kanssa voidaan sopia, että palveluntuot-
taja hankkii ja vastaa kuljetuspalveluista, jolloin sopimuksen perusteella 
kustannukset huomioidaan avustuksessa.

7.3. Todelliset tilavuokrat

Alueilla, joilla ei ole osoittaa riittäviä toimintaan soveltuvia iltapäivätoi-
minnan tiloja kouluilla tai muissa toimintaan soveltuvissa kaupungin ti-
loissa, arvioidaan vuokratilojen tarpeellisuus tapauskohtaisesti. Näissä 
tapauksissa korvataan toimijoille kohtuuhintaiset ulkopuolisilta vuokra-
tut toimintatilat. Mikäli hakija järjestää toimintaa omistamissaan tiloissa, 
ei vuokrakuluihin myönnetä avustusta.

7.4. Kiinteistönhuoltokustannukset

Voidaan myöntää juokseviin kiinteistöhuoltokustannuksiin, kuten vesi ja 
sähkökuluihin.

8. Harkinnanvarainen lisäavustus

Harkinnanvaraista lisäavustusta haetaan toiminnan käynnistyttyä erityi-
sen painavien syiden perusteella. Perusteluna on pienten tai aloittavien 
uusien iltapäivätoiminnan ryhmien toiminnan turvaaminen. Haasteena 
on talouden tasapainon löytyminen. Lähtökohtaisesti ryhmissä on vä-
hintään kaksi ohjaajaa.
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Palveluntuottaja voi hakea harkinnanvaraista lisäavustusta tulkkaus-
palveluihin yhden kerran lukuvuoden alussa, mikäli kodin ja palvelun-
tuottajan välinen yhteistyö lukuvuoden aikana sitä edellyttää.

9. Korvattavat asiakasmaksut

Huoltajilla on mahdollisuus hakea maksuhuojennusta perusopetuslain 
mukaisen iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan § 296 (27.8.2019) mukaan asiakasmaksuhuojennuksista 
päättää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksupäällikkö. 
Päätöksen perusteella palveluntuottajille maksetaan asiakasmaksuhuo-
jennuksista johtuvat asiakasmaksutulojen menetykset.

Järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja 
toimintapaikkojen lukumäärän mukaan käyttäen kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan vahvistamia periaatteita sekä lukuvuosittain vahvistamia 
euromääriä.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat 
järjestökohtaiset maksatuspäätökset, harkinnanvaraiset lisäavustus-
päätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntä-
misestä.

Avustukset myönnetään talousarvion puitteissa.

Avustuksen myöntämisen ehtoina noudatetaan kaupunginhallituksen 
12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusohjeita ja vuosittain talousar-
vioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeita sekä muita kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
hyväksymiä toiminnan toteuttamista koskevia ohjeistuksia ja päätöksiä. 
Avustus myönnetään seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan tuke-
miseen.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota päätöksen 
17.4.2018 § 68.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aluksi

Tällä esityksellä muutetaan lautakunnan päätöstä 17.4.2018 (§ 68) li-
säämällä päätösehdotukseen kohta 7.2. Koulukuljetus erityiskuljetusta 
tarvitseville oppilaille koulujen loma-aikana sekä muuttamalla kohtaa 9 
Korvattavat asiakasmaksut niin, että asiakasmaksuhuojennuksista joh-
tuvat asiakasmaksutulojen menettämiset maksetaan palveluntuottajille 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksupäällikön päättä-
män päätöksen perusteella.

Perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan järjestöavus-
tukset ovat haettavissa vuosittain tammi-helmikuun aikana. Tarkempi 
vuosittainen hakuaika ilmoitetaan kaupungin avustusten yhteiskuulu-
tuksessa joulukuun aikana.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusanomukset val-
mistellaan päätettäväksi vuosittain talousarvioon varattujen määräraho-
jen puitteissa ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymiä avus-
tusperusteita noudattaen. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa. 
Päätös iltapäivätoiminnan paikasta lähetetään huoltajille heinäkuun al-
kuun mennessä.

Opetuslautakunta on päättänyt 13.12.2011 § 242 uudet palveluntuotta-
jakriteerit joiden mukaisesti uudet palveluntuottajat valitaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palveluntuottajien välinen ilta-
päivätoiminnan järjestämisen sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopi-
muksen molempia osapuolia koskee kolmen (3) kuukauden irtisanou-
tumisaika.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.04.2018 § 68

HEL 2018-003483 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota opetuslautakunnan 
25.4.2017 (§ 53) tekemän päätöksen ja hyväksyä seuraavat perusope-
tuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteet:

1. Avustus on tarkoitettu Helsingin kaupungissa tarjottavaan perusope-
tuslain 8 a luvun mukaiseen iltapäivätoimintaan, jota toteutetaan Ope-
tushallituksen perusteiden ja opetuslautakunnan hyväksymän kaupun-
gin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

2. Avustuksia myönnetään vuosittain talousarvioon hyväksyttyjen mää-
rärahojen puitteissa. Palveluntuottaja hakee avustusta arvioidun oppi-
lasmäärän ja talousarvionsa perusteella seuraavan lukuvuoden toimin-
taan.

3. Oppilaskohtainen avustus

Oppilaskohtainen avustus koostuu laskennallisesta oppilaskohtaisesta 
euromäärästä.

4. Ryhmäkohtainen avustus

Ryhmäkohtaista avustusta myönnetään laskennallinen euromäärä ku-
takin toimintapaikkaa kohden. Kokonaissumma määräytyy palvelun-
tuottajan toimintapaikkojen lukumäärän mukaan.

5. Uuden ryhmän perustamisraha

Uudelle toimintapaikalle myönnetään ensimmäisenä toimintavuonna 
laskennallinen euromäärä. Määräraha on tarkoitettu toimintavälineisiin 
ja toimitilan kevyeen varustamiseen iltapäivätoimintaa palvelevaksi. 
Toimintapaikkaa ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittävästi. 
Uuden ryhmän perustamisraha myönnetään ensimmäistä kertaa käyn-
nistyvälle ryhmälle.

6. Välipala

Koulujen tiloissa tai välittömässä läheisyydessä toimivien iltapäivätoi-
minnanryhmien osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii 
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välipalojen tilaamisesta ja maksatuksesta koulukohtaiselle ruokapalve-
lun tuottajalle.

7. Harkinnanvarainen avustus

7.1. Erityisen tuen oppilaiden ryhmäkohtainen lisäresurssi

Erityisen tuen oppilaiden toimintaan kohdennetaan ryhmäkohtaista lisä-
resurssia lisäohjaajien palkkakustannuksiin. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala kartoittaa ryhmäkohtaisen lisäresurssitarpeen yhteistyössä 
palveluntuottajan kanssa. Lisäresurssitarve perustuu oppilaskohtaiseen 
harkintaan. Lisäresursointi mahdollistaa erityisen tuen oppilaiden onnis-
tuneen integroitumisen ryhmään. Lisäresurssin tarve tarkentuu elo-
kuussa toiminnan käynnistyessä ja tarkistetaan 20.9. oppilasmäärätar-
kistuksen yhteydessä.

7.2. Todelliset tilavuokrat

Alueilla, joilla ei ole osoittaa riittäviä toimintaan soveltuvia iltapäivätoi-
minnan tiloja kouluilla tai muissa toimintaan soveltuvissa kaupungin ti-
loissa, arvioidaan vuokratilojen tarpeellisuus tapauskohtaisesti. Näissä 
tapauksissa korvataan toimijoille kohtuuhintaiset ulkopuolisilta vuokra-
tut toimintatilat. Mikäli hakija järjestää toimintaa omistamissaan tiloissa, 
ei vuokrakuluihin myönnetä avustusta.

7.3. Kiinteistönhuoltokustannukset

Voidaan myöntää juokseviin kiinteistöhuoltokustannuksiin, kuten vesi ja 
sähkökuluihin.

8. Harkinnanvarainen lisäavustus

Harkinnanvaraista lisäavustusta haetaan toiminnan käynnistyttyä erityi-
sen painavien syiden perusteella. Perusteluna on pienten tai aloittavien 
uusien iltapäivätoiminnan ryhmien toiminnan turvaaminen. Haasteena 
on talouden tasapainon löytyminen. Lähtökohtaisesti ryhmissä on vä-
hintään kaksi ohjaajaa.

Harkinnanvaraista lisäavustusta voi hakea vuoden lopussa toteumape-
rusteisesti lapsen edun mukaisiin tulkkipalveluihin.

9. Korvattavat asiakasmaksut

Palveluntuottajille maksetaan lukukausittain asiakasmaksuhuojennuk-
sista johtuvat asiakasmaksujen menetykset hakemusten perusteella.

Järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja 
toimintapaikkojen lukumäärän mukaan käyttäen kasvatus- ja koulutus-
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lautakunnan vahvistamia periaatteita sekä lukuvuosittain vahvistamia 
euromääriä.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan hallintojohtajan tekemään avustuksia koskevat 
järjestökohtaiset maksatuspäätökset, harkinnanvaraiset lisäavustus-
päätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntä-
misestä.

Avustukset myönnetään talousarvion puitteissa.

Avustuksen myöntämisen ehtoina noudatetaan kaupunginhallituksen 
12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusohjeita ja vuosittain talousar-
vioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeita sekä muita kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
hyväksymiä toiminnan toteuttamista koskevia ohjeistuksia ja päätöksiä. 
Avustus myönnetään seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan tuke-
miseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi
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§ 337
Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten 
lasten arkisin päiväaikaan tapahtuvan harrastustoiminnan järjestö-
avustusten avustusperiaatteet

HEL 2019-010499 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä seuraavat varhaiskas-
vatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten lasten arkisin 
päiväaikaan (klo 8-17) tapahtuvan harrastustoiminnan järjestöavustus-
ten jakoperusteet, joita täydentävät kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavat yleisohjeet.

Järjestöavustuksilla tuetaan varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella 
olevien alle kouluikäisten lasten arkisin päiväaikaan tapahtuvaa per-
heen yhteistä harrastustoimintaa.

Järjestöavustuksilla ei tueta

- varhaiskasvatusta täydentävää ja tukevaa toimintaa, esimerkiksi ker-
hotoimintaa joka luetaan avoimeksi toiminnaksi

- uskonnollista eikä poliittista toimintaa

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

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

Avustukset myönnetään talousarvion puitteissa.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota päätöksen 
30.10.2018 (§ 228).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten las-
ten päiväaikaan arkisin tapahtuvan harrastustoiminnan järjestöavustuk-
set ovat haettavissa vuosittain tammi-helmikuun aikana. Tarkempi vuo-
sittainen hakuaika ilmoitetaan kaupungin avustusten yhteiskuulutuk-
sessa joulukuun aikana. Avustuksen myöntämisen ehtoina noudate-
taan kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusoh-
jeita ja vuosittain talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-
ohjeita sekä muita kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan hyväksymiä toiminnan toteuttamista koskevia oh-
jeistuksia ja päätöksiä.

Avustuskuulutuksessa hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemukses-
sa:

- Tuntimäärä/vko

- Toimintakerrat/kuukausi

- Ohjaajien lukumäärä, mikäli hakija hakee avustusta ohjaajien palkka-
kustannuksiin

- Luettelo tarvikkeista, mikäli hakija hakee avustusta tarvikkeisiin

Varhaiskasvatuspalvelujen ulkopuolella olevien alle kouluikäisten las-
ten harrastustoiminta lisää lapsen osallisuutta, mahdollistaa ilmaisun ja 
vuorovaikutuksen sekä osaltaan myös ehkäisee syrjäytymistä. Alle 
kouluikäisiin lapsiin kohdistuva harrastustoiminta tapahtuu arkisin päi-
väaikaan.

Työnantaja vastaa lasten kanssa toimintaan liittyvistä velvoitteista, 
esimerkiksi ohjaajien rikosrekisterin tarkistamisesta.

Järjestöavustuksilla ei tueta varhaiskasvatusta täydentävää ja tukevaa 
toimintaa, uskonnollista eikä poliittista toimintaa eikä myöskään palve-
lutuotantoa, joka on kilpailutettu tai jota ostetaan tai jonka kaupunki jär-
jestää palvelusetelillä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 338
Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2019 kor-
vauksen perusteena olevat kustannukset

HEL 2019-005613 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa 26.3.2019 (§ 111) te-
kemäänsä päätöstä hyväksymällä yksityiskoulusopimuksen 5.3. koh-
dassa tarkoitetut korvauksen laskentaperiaatteet esittelijän selvityksen 
mukaisena sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5 luvun perusteella 
yksityisille sopimuskouluille seuraavat vuoden 2019 kaupungin kor-
vausten perusteena olevat tarkistetut euromäärät helsinkiläistä oppilas-
ta kohden laskettuina:

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

Apollon Yhteiskoulu 10 008€/opp. 10 051 €/opp.
Elias-koulu 8 349 €/opp. 7 987 €/opp.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 6 751 €/opp. 7 697 €/opp.
Helsingin Uusi yhteiskoulu 8 787 €/opp. 9 198 €/opp.
Helsingin yhteislyseo 8 345 €/opp. 8 694 €/opp.
Herttoniemen yhteiskoulu 7 868 €/opp. 10 160 €/opp.
Kulosaaren yhteiskoulu 7 382 €/opp. 10 194 €/opp.
Lauttasaaren yhteiskoulu 8 067 €/opp. 9 083 €/opp.
Maunulan yhteiskoulu 8 489 €/opp. 9 367 €/opp.
Munkkiniemen yhteiskoulu 8 202 €/opp. 9 441 €/opp.
Oulunkylän yhteiskoulu 7 657 €/opp. 9 927 €/opp.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu 7 669 €/opp. 10 421 €/opp.
Töölön yhteiskoulu 7 984 €/opp. 10 337 €/opp.
Helsingin Kristillinen koulu 9 219 €/opp. 7 911 €/opp.

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

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

 lopullinen tarkistus 
26.3.2019

Elias-koulu 363 €/opp. 224 €/opp.
Helsingin Kristillinen koulu 1 308 €/opp. 1 277 €/opp.

  

Koulujen toimittamien suorite- ja taloustietojen perusteella tehdyssä 
vuoden 2019 lopullisessa korvauslaskennassa Apollon yhteiskoulun, 
Helsingin Kristillisen Koulun ja Elias-koulun korvaukset muuttuivat ver-
rattuna ennakkolaskelmaan. Apollon yhteiskoulun sopimuskorvaus oli 
ennakkolaskennassa 186 260 euroa. Lopullisessa korvauslaskennassa 
vuodelle 2019 Apollon yhteiskoululle ei muodostunut maksettavaa kor-
vausta, joten kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan ennakkolaskelman 
perusteella maksama ensimmäinen erä peritään takaisin. Elias-koulun 
sopimuskorvaus oli kevään tarkistuslaskelmassa 98 110 euroa. Lopul-
linen korvaus on 83 150 euroa. Helsingin Kristillisen koulun sopimus-
korvaus oli tarkistuslaskelmassa 206 431 euroa ja lopullinen korvaus 
174 922 euroa. Maksettavan korvauksen muutos huomioidaan vuoden 
2019 jäljellä olevissa maksuerissä.

Korvauslaskelma perustuu koulujen ilmoittamiin 20.9.2019 laskentapäi-
vän tietoihin. Laskelma tarkistetaan, kun opetushallitus julkaisee vah-
vistetut vuoden 2019 oppilasmäärät.

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

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula, esteellisyyden syy hallintolain 28.1 § kohta 
4.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi
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Liitteet

1 2019 lopullinen korvaus liitelaskelma ltk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n mukaan Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päättää ja ilmoittaa kouluille seuraavaa kalenterivuotta varten 
korvauksen suuruuden oppilasta kohden laskettuna lokakuun loppuun 
mennessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkistaa korvauksen suu-
ruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä 
toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen 
suuruudesta kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden 
talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.

Yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n mukaan Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päättää ja ilmoittaa kouluille seuraavaa kalenterivuotta varten 
korvauksen suuruuden oppilasta kohden laskettuna lokakuun loppuun 
mennessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkistaa korvauksen suu-
ruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä 
toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen 
suuruudesta kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden 
talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on ilmoittanut yksityiskoulusopimuksen 
perusteella yksityisille sopimuskouluille vuoden 2019 korvauksen pe-
rusteena olevat euromäärät oppilasta kohden laskettuina. Kaupungin 
korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan vähentämäl-
lä hyväksytyistä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun 
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ylläpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset 
ja muut valtionosuudet sekä -avustukset.

Korvausten valmistelussa on sovellettu seuraavia laskentaperiaatteita:

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

– Valtionavustukset 

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

Helsingin kaupungin saamia harkinnanvaraisia valtion avustuksia ei ole 
otettu huomioon laskelmassa korvauksesta vähennettävinä tuloina eikä 
kustannuksia korvauksen perusteena olevina menoina.

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

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

Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan tuntire-
surssin ja kaupungin peruskoulujen keskimääräisten tuntihintojen tuloi-
na. Korvauslaskelmassa on käytetty toimialan tulosbudjetin 2018 vuo-
siviikkotuntien keskimääräisiä koulujen palkkaprofiilin mukaisia tuntihin-
toja seuraavasti:

1-6 vuosiluokat 1 749,20 euroa/vuosiviikkotunti

7-9 vuosiluokat 1 935,65 euroa/vuosiviikkotunti

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

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

Yleisopetus 1 904 2 508
9v. Erityisopetus 4 025 5 650
Integraatiolisä 3 250 3 250
S2-opetus 900 900

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

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

– Oppilashuolto, 5.2. §:n b-kohta

Koulupsykologi ja -kuraattorikustannuksia ei ole huomioitu tässä las-
kelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on erillissopimus kaupungin 
ja koulujen kesken. Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustaja-
palvelujen kustannukset kaupungin peruskoulujen vuoden 2019 resur-
sointiperiaatteiden mukaisesti.

– Kiinteistömenot, 5.2. §:n d-kohta

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset on otet-
tu huomioon korvauksessa Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
31.10.2017 (§ 93) hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

– Muut käyttömenot, 5.2. §:n c-kohta

Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä 
muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina sa-
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mojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kau-
pungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin. Kustannuk-
set on tarkistettu vuoden 2019 toimialan tulosbudjetin mukaisiksi.

– Koulumatkat, 5.4. §

Sopimuksen mukaan koulut järjestävät ja maksavat koulukuljetukset 
lautakunnan hyväksymien myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Kustan-
nukset otetaan huomioon toteutuneiden kustannusten mukaisesti lopul-
lisen tarkistuslaskennan yhteydessä.

– Positiivinen diskriminaatio, 5. luku

Sopimuksen 5 luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva 
oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään lautakunnan hyväk-
symiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin talousar-
vioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen vastaa-
vien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein.

Kustannusvaikutukset

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

Liitteenä oleva korvauslaskelma on laskettu kaikkien sopimuskoulujen 
osalta. 

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

 Tarkistettu Ennakkoilmoitus
Apollon yhteiskoulu 10 008 euroa/opp. 9 859 euroa/opp.
Elias-koulu 8 349 euroa/opp. 8 189 euroa/opp.
Helsingin Suomalainen yh-
teiskoulu

6 751 euroa/opp. 6 435 euroa/opp.

Helsingin Uusi yhteiskoulu 8 787 euroa/opp. 8 503 euroa/opp.
Helsingin yhteislyseo 8 346 euroa/opp. 8 075 euroa/opp.
Herttoniemen yhteiskoulu 7 868 euroa/opp. 7 639euroa/opp.
Kulosaaren yhteiskoulu 7 382 euroa/opp. 7 269 euroa/opp.
Lauttasaaren yhteiskoulu 8 067 euroa/opp. 7 818 euroa/opp.
Maunulan yhteiskoulu 8 489 euroa/opp. 8 256 euroa/opp.
Munkkiniemen yhteiskoulu 8 202 euroa/opp. 7 822 euroa/opp.
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Oulunkylän yhteiskoulu 7 657 euroa/opp. 7 349 euroa/opp.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu7 669 euroa/opp. 7 537 euroa/opp.
Töölön yhteiskoulu 7 984 euroa/opp. 7 910 euroa/opp.

  

Koulujen suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja korjaus-
kustannukset vähennetään seuraavan vuoden korvauksesta. Peruso-
petuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät tarkistukset ote-
taan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa vuokrakustan-
nuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 lopullinen korvaus liitelaskelma ltk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1
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§ 339
Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuo-
den 2020 korvauksesta

HEL 2019-010383 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä korvauksen laskenta-
perusteet sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n perusteella 
yksityisille sopimuskouluille seuraavat arviot vuoden 2020 kaupungin 
korvausten suuruudesta oppilasta kohden laskettuina:

Elias-koulu                               194 €/opp. 
Helsingin Kristillinen koulu    1 264 €/opp.

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

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

Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä valtiovarainministeriön hal-
linnonalalla on tehty päätös kustannusten tarkistamatta jättämisestä. 
Vuoden 2020 kotikuntakorvauksen pohjana käytettävää koulukohtaista 
oppilasmäärän tilannetta 31.12.2018 ei ole käytettävissä laskelmaa 
tehdessä.  

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

Apollon Yhteiskoulu 9 908 €/opp.
Elias-koulu 8 180 €/opp.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 6 787 €/opp.
Helsingin Uusi yhteiskoulu 8 553 €/opp.
Helsingin yhteislyseo 8 191 €/opp
Herttoniemen yhteiskoulu 7 739 €/opp.
Kulosaaren yhteiskoulu 7 627 €/opp.
Lauttasaaren yhteiskoulu 7 485 €/opp.
Maunulan yhteiskoulu 8 466 €/opp.
Munkkiniemen yhteiskoulu  
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 8 250 €/opp.
Oulunkylän yhteiskoulu 7 337 €/opp.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu 7 498 €/opp.
Töölön yhteiskoulu 7 875 €/opp.
Helsingin Kristillinen koulu 9 175 €/opp.

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

Ennakkoarvion mukaan korvausta ei vuonna 2020 makseta Apollon yh-
teiskoululle, Helsingin Suomalaiselle yhteiskoululle, Helsingin Uudelle 
yhteiskoululle, Helsingin yhteislyseolle, Herttoniemen yhteiskoululle, 
Kulosaaren yhteiskoululle, Lauttasaaren yhteiskoululle, Maunulan yh-
teiskoululle, Munkkiniemen yhteiskoululle, Oulunkylän yhteiskoululle, 
Pohjois-Haagan yhteiskoululle ja Töölön yhteiskoululle, koska ennak-
koarvioiden mukaan kaupungin korvauksen perusteena olevista kus-
tannuksista sopimuksen 5.1. §:n mukaisesti vähennettävät tulot ovat 
suuremmat kuin korvauksen perusteena olevat kustannukset.

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

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

Perus- ja lukio-opetuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät 
tarkistukset otetaan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa 
vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. 
Lopullista korvausta määriteltäessä tarkistetaan myös korvauksen pe-
rusteena olevista kustannuksista vähennettävät yksityisten koulujen 
vuoden 2020 kotikuntakorvaukset sekä lisäksi koulun saamat valtiono-
suudet ja avustukset.

Käsittely
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Esteelliset: Vesa Korkkula, esteellisyyden syy hallintolain 28.1 § kohta 
4.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Rehtorien ja opettajien palkkausmenot  

Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan tuntire-
surssin ja kaupungin peruskoulujen keskimääräisten tuntihintojen tuloi-
na. Korvauslaskelmassa on käytetty opetusviraston tulosbudjetin 2019 
vuosiviikkotuntien keskimääräisiä koulujen palkkaprofiilin mukaisia tun-
tihintoja seuraavasti:
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1-6 vuosiluokat 1 785 euroa/vuosiviikkotunti

7-9 vuosiluokat 1 955 euroa/vuosiviikkotunti

Korvauksen perustetta laskettaessa on sovellettu Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan 16.5.2017 päättämiä yleisopetuksen tuntikehyksen las-
kentamalleja. Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat laske-
taan oppilashinnan ja kaupungin peruskoulun oppilasmäärien tuloina. 
Uusi rahoitusperiaate otetaan käyttöön asteittain kolmen vuoden siirty-
mäajalla. Vuonna 2020 uuden laskentatavan enimmäisvaikutus palk-
kamäärärahoihin on 3%. Korvauslaskelmassa on käytetty koulujen 
vuoden 2019 budjettikehyksistä laskettuja peruskoulujen oppilaskohtai-
sia hintoja:

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

Yleisopetus 1 904 2 508
9v. Erityisopetus 4 025 5 650
Integraatiolisä 3 250 3 250
S2-opetus 900 900

  

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

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

Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huo-
mioon viimeisimpien päätösten ja arvioiden mukaisina. Työnantajan 
sosiaaliturvamaksuna on käytetty verohallinnon ohjeiden mukaisesti 
1,54 %. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain.

Oppilashuolto, 5.2 §:n b-kohta    

Koulupsykologi ja – kuraattori kustannuksia ei ole huomioitu tässä las-
kelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on erillissopimus kaupungin 
ja koulujen kesken.   
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Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustajapalvelujen kustannuk-
set kaupungin peruskoulujen vuoden 2019 resursointiperiaatteiden mu-
kaisesti.  

Muut käyttömenot, 5.2 §:n c-kohta  

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

Kiinteistömenot, 5.2 §:n d-kohta  

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

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

Koulumatkat, 5.4 §  

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

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

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

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

Kustannusvaikutukset/yhteenveto   

Esityslistan liitteenä on korvauslaskelma kaikkien koulujen osalta.
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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§ 340
Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushank-
keita koskevat suunnitelmat vuodelle 2020

HEL 2019-010420 T 10 06 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä yksityiskoulusopimuk-
sen 5.2. kohdassa tarkoitetun vuokria sekä pieniä perusparannushank-
keita koskevan suunnitelman vuoden 2020 osalta esityslistan liitteenä 
olevien suunnitelmien mukaisesti otettavaksi huomioon osana sopi-
muksen mukaista korvauslaskelmaa. Yksityiskoulusopimuksen mukaan 
suunnitelmassa hyväksyttyjä kustannuksia ei voida käyttää muihin 
käyttötarkoituksiin.

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

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula, esteellisyyden syy hallintolain 28.1 § kohta 
4.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2020 kunnossapito sekä pienet hankkeet ltk
2 2020 tilavuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 26 §:n mu-
kaan mm. perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun toiminnan edel-
lyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 
400 000 euroa. Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonli-
säverottomia kustannuksia. Näin ollen tätä pienemmät hankkeet lue-
taan käyttökustannuksiksi ja niihin myönnetään valtionosuutta käyttö-
kustannusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijakohtaisten 
yksikköhintojen kautta.

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

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

Keväällä 2019 sopimuskoulujen antamista perusparannushanke-esi-
tyksistä vuodelle 2020 on pienet hankkeet (alle 400 000 euroa) siirretty 
yhteiselle kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet peruspa-
rannushankkeet -listalle (liite 1).

Korjaus- ja kunnossapitokustannukset kaupungin kouluihin nähden ei-
vät välttämättä ole vertailukelpoisia. Korjaus- ja kunnossapitoesitysten 
tarpeellisuutta mietittäessä olisi hyvä, että käytössä olisi tilakeskuksen 
laatima kuntokartoitus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2020 kunnossapito sekä pienet hankkeet ltk
2 2020 tilavuokrat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1
Liite 2
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§ 341
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2020

HEL 2019-010585 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2020 
tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:

 21.1.2020
 11.2.2020
 3.3.2020
 24.3.2020
 14.4.2020
 5.5.2020
 26.5.2020
 16.6.2020

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan ko-
kouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salas-
sapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. 
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Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja 
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoi-
tettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3).

Lautakunnan kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen 
kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
nan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 342
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Leo Straniuksen val-
tuustoaloitteesta leikkipuistoruokailun vegaanivaihtoehtojen lisää-
misestä

HEL 2019-007163 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet. Julkinen 
ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi 
lämmin ateria päivässä. Leikkipuisto oli luonteva paikka koota alueen 
lapset yhteen syömään, aivan kuten nykyäänkin. Edelleen tänäkin päi-
vänä maksuton puistoruokailu on ainutlaatuinen ja kaupunkilaisten ar-
vostama julkinen palvelu. 

Puistoruokailun järjestämisestä päätetään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan päätöksen yhteydessä. Järjes-
telyn toteuttaa toimialaan kuuluva leikkipuistotoiminta. Leikkipuistot 
palvelevat kesällä koulujen loma-aikana kaikille alle 16-vuotiaille lapsil-
le. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumisia 
edellytetä. Ruoka tarjotaan arkipäivinä samaan aikaan joka leikkipuis-
tossa klo 12.00.   

Kesällä 2019 leikkipuistoissa ruokaili alle kouluikäisiä lapsia 82 587 ja 
kouluikäisiä 73 935 lasta, yhteensä ruokailijoita oli 156 792. 

Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan hyvin moni-
nainen ja listan suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman monipuo-
lisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikkiruoat. Leikkipuistojen kesä-
ruokalistat tarkastellaan vuosittain kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan ja palvelun tuottajan yhteistyönä ja listaa uudistetaan saatujen asia-
kaspalautteiden mukaan. 

Leikkipuistojen kesäruokalista rakennetaan kuumakuljetuksiin ja ulkona 
tapahtuvaan puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten keitoista, 
puuroista ja padoista. Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty vii-
me vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruoka-
päiviä oli kesällä 2019 kerran viikossa eli 9 kertaa, joista vegaaneja 
ruokia oli kaksi. Seuraavan kesän leikkipuistoruokalistan suunnittelun 
kohdalla olemme kartoittaneet vegaaniruokien osuuden lisäämistä. 
Tämän hetken ruokailija tilastojen perusteella vegaaniruokailijoiden 
osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin.
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Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin ruokatehtaassa 
Vantaan Pakkalassa. Isoissa padoissa valmistuu päivän ruoka, jonka 
määrä vaihtelee 2000 kg:n molemmin puolin. Leikkipuistoihin toimitet-
tavan kuuman ruoan määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä.

Leikkipuistoruokailun tapahtuessa ulkona ja puisto-olosuhteissa emme 
pysty huomioimaan mm. erityisruokavalioita tai tarjoamaan useampia 
vaihtoehtoja vaan kaikissa leikkipuistoissa on tarjolla sama ruoka. Leik-
kipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle ja ruokailuun ei ole 
ilmoittautumista. Pitkän kokemuksen pohjalta ruokahävikkiä on saatu 
vähennettyä. Leikkipuisto-ohjaajat jakavat kuuman ruoan asiakkaille 
heidän omiin astioihin. Ruokavaihtoehtojen lisääminen toisi lisäkustan-
nuksia ja lisäisi jakeluhävikkiä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu myönteisesti leikkipuis-
toruokailun kehittämiseen huomioiden ympäristövaikutukset ja muuttu-
vat ruokatrendit.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan näkemyksen mukaan tulevana ke-
sänä voisivat kaikki kasvisruokapäivät olla vegaanisia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kasvatus- ja koulutuslautakunnan näkemyksen mukaan 
tulevana kesänä voisivat kaikki kasvisruokapäivät olla vegaanisia.

Kannattaja: Emma Kari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunnan näkemyksen mukaan tu-
levana kesänä voisivat kaikki kasvisruokapäivät olla vegaanisia.

Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Dani Niskanen

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Fatim Diarra, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Han-
nu Oskala

Tyhjä: 5
Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Äänestyksessä Hannu Oskalan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuk-
sen äänin 6 – 2 (jäsenten nimet). Tyhjää äänesti 5.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet. Julkinen 
ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi 
lämmin ateria päivässä. Leikkipuisto oli luonteva paikka koota alueen 
lapset yhteen syömään, aivan kuten nykyäänkin. Edelleen tänäkin päi-
vänä maksuton puistoruokailu on ainutlaatuinen ja kaupunkilaisten ar-
vostama julkinen palvelu. 

Puistoruokailun järjestämisestä päätetään kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan päätöksen yhteydessä. Järjes-
telyn toteuttaa toimialaan kuuluva leikkipuistotoiminta. Leikkipuistot 
palvelevat kesällä koulujen loma-aikana kaikille alle 16-vuotiaille lapsil-
le. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumisia 
edellytetä. Ruoka tarjotaan arkipäivinä samaan aikaan joka leikkipuis-
tossa klo 12.00.   

Kesällä 2019 leikkipuistoissa ruokaili alle kouluikäisiä lapsia 82 587 ja 
kouluikäisiä 73 935 lasta, yhteensä ruokailijoita oli 156 792. 

Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan hyvin moni-
nainen ja listan suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman monipuo-
lisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikkiruoat. Leikkipuistojen kesä-
ruokalistat tarkastellaan vuosittain kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan ja palvelun tuottajan yhteistyönä ja listaa uudistetaan saatujen asia-
kaspalautteiden mukaan. 

Leikkipuistojen kesäruokalista rakennetaan kuumakuljetuksiin ja ulkona 
tapahtuvaan puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten keitoista, 
puuroista ja padoista. Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty vii-
me vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruoka-
päiviä oli kesällä 2019 kerran viikossa eli 9 kertaa, joista vegaaneja 
ruokia oli kaksi. Seuraavan kesän leikkipuistoruokalistan suunnittelun 
kohdalla olemme kartoittaneet vegaaniruokien osuuden lisäämistä. 
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Tämän hetken ruokailija tilastojen perusteella vegaaniruokailijoiden 
osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin.

Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin ruokatehtaassa 
Vantaan Pakkalassa. Isoissa padoissa valmistuu päivän ruoka, jonka 
määrä vaihtelee 2000 kg:n molemmin puolin. Leikkipuistoihin toimitet-
tavan kuuman ruoan määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä.

Leikkipuistoruokailun tapahtuessa ulkona ja puisto-olosuhteissa emme 
pysty huomioimaan mm. erityisruokavalioita tai tarjoamaan useampia 
vaihtoehtoja vaan kaikissa leikkipuistoissa on tarjolla sama ruoka. Leik-
kipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle ja ruokailuun ei ole 
ilmoittautumista. Pitkän kokemuksen pohjalta ruokahävikkiä on saatu 
vähennettyä. Leikkipuisto-ohjaajat jakavat kuuman ruoan asiakkaille 
heidän omiin astioihin. Ruokavaihtoehtojen lisääminen toisi lisäkustan-
nuksia ja lisäisi jakeluhävikkiä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu myönteisesti leikkipuis-
toruokailun kehittämiseen huomioiden ympäristövaikutukset ja muuttu-
vat ruokatrendit.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 20.10 2019 mennessä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan lausuntoa Leo Starniuksen ja 19 muun valtuutetun al-
lekirjoittamasta valtuustoaloitteesta jossa valtuutetut esittävät, että tule-
vina vuosina kaupungin puistoruokailussa lisätään vegaaniruuan osuut-
ta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 343
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mauri Venemiehen val-
tuustoaloitteesta säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja 
asiakkaille

HEL 2019-004552 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että toimialan toimitilo-
jen kuntoa, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä käyttäjien kokemusta ti-
loista seurataan säännöllisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kannan mukaisesti, että si-
säilmakyselyllä voidaan kartoittaa käyttäjien kokemuksia rakennuksen 
sisäilman laadusta, tyytyväisyyttä ympäristön olosuhteisiin sekä mah-
dollista koettua oireilua. THL:n mukaan mahdollisen sisäilman ongel-
matilanteen arvioinnin tulee kuitenkin aina perustua rakenneteknisiin 
selvityksiin sekä mahdollisiin muihin asiantuntijalausuntoihin. Sisäilma-
kyselyn perusteella ei tule tehdä suoria johtopäätöksiä sisäilman laa-
dusta, rakennuksen olosuhteista tai terveyshaitan olemassaolosta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että rakentamisen laatu, ra-
kennusten kunnossa- ja ylläpito sekä rakennusten teknisen kunnon 
seuraaminen tulee olla riittävällä tasolla ja mahdollisiin sisäilmaa hei-
kentäviin syihin tulee päästä puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Si-
säilmakyselyt ovat toimiva työkalu tarvittavien käyttäjäkokemusten kar-
toittamiseen sisäilmapuutteita epäiltäessä ja seurattaessa käyttäjien 
kokemusta tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistumisessa. Lisäksi tie-
donkululle ja –hallinnalle eri osapuolten (käyttäjien, työterveyshuollon, 
työsuojelun, terveydensuojelun, teknisen isännöinnin, kiinteistönhoidon 
sekä sisäilma-asiantuntijoiden) välille tulisi etsiä uusia toimintatapoja. 
Tähän tarkoitukseen tarvitaan osapuolten yhteiseen käyttöön soveltuva 
tiedon arkistointiohjelma, jossa kaikki rakennusta koskeva tieto on yh-
täaikaisesti eri osapuolten käytettävissä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tehty sisäilmakyselyjä sekä 
oppilaille että henkilöstölle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 
kehittänyt ala- ja yläkoululaisille suunnatun sisäilmakyselyn, jonka tar-
koituksena on toimia työkaluna koulujen sisäilmaongelmien hallinnas-
sa. Helsingin kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa to-
teutettiin kysely kolmessa vaiheessa vuosina 2016-2018. Jokaisesta eri 
vaiheen tutkimuksesta on tehty oma raporttinsa. Kyselyt eivät tuoneet 
uutta tietoa rakennusten sisäilmatilanteesta, sillä suurimmassa osassa 
kohteita ongelmat olivat jo tiedossa, ja tutkimukset, korjausten suunnit-
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telu tai korjaukset olivat käynnissä. Kyselyissä nousi esiin kuitenkin 
kohteita, joissa oli tarpeen tarkistaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestel-
mien toiminta. 

Työterveyslaitos toteutti lisäksi huhtikuussa 2018 sisäilmastokyselyn 
kaikissa kaupungin 101:ssä suomen- ja ruotsinkielisessä peruskoulus-
sa. Vastauksia saatiin yli 2 500 ja vastausprosentti oli 65. Kysely toteu-
tettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamana ja se liittyi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 2016-2018 toteuttamaan 
hankkeeseen (oppilaskyselyt). Kysely ei siis ollut oirelähtöinen. Kyse-
lyyn vastasi luokissa toimiva henkilöstö ts. opettajat ja koulunkäyntia-
vustajat. Tämänkään kyselyn tuloksissa ei noussut esiin kouluja, joiden 
osalta ei olisi kiinteistön omistajan taholla ollut tiedossa, että jotain ko-
kemusta olosuhdehaitasta ja/tai oireilusta on.

Henkilöstön kokemusta toimitilojen sisäilman laadusta kartoitetaan 
myös henkilöstökyselyillä, joita tehdään tarvittaessa yhteistyössä työ-
terveyshuollon kanssa. Helsingin kaupunki on lisäksi laatinut toiminta-
mallin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei Helsingin kaupungin uu-
teen sisäilmaohjelmaan ole tarkoituksenmukaista sisällyttää Helsingin 
kaupungin julkisiin tiloihin tehtävää vuosittaista sisäilmakyselyä kyse-
lyprosessin laajuuden, hitauden ja epävarmuustekijöiden vuoksi.

Aloitteessa ehdotettu vuosittain tehtävä sisäilmakysely ei sellaisenaan 
anna riittävää tietoa kunkin kohteen sisäilman laadusta.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että seuraava virke lausunnon en-
simmäisestä kappaleesta poistetaan: Koettuihin olosuhdehaittoihin ja 
oireisiin tiedetään vaikuttavan myös useita rakennuksen ulkopuolisia 
tekijöitä, kuten vastaajan terveydentila, elintavat, stressi ja huolestunei-
suus sekä elinympäristö. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
Satu Sjöblom, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26002

satu.m.sjoblom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että toimialan toimitilo-
jen kuntoa, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä käyttäjien kokemusta ti-
loista seurataan säännöllisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kannan mukaisesti, että si-
säilmakyselyllä voidaan kartoittaa käyttäjien kokemuksia rakennuksen 
sisäilman laadusta, tyytyväisyyttä ympäristön olosuhteisiin sekä mah-
dollista koettua oireilua. THL:n mukaan mahdollisen sisäilman ongel-
matilanteen arvioinnin tulee kuitenkin aina perustua rakenneteknisiin 
selvityksiin sekä mahdollisiin muihin asiantuntijalausuntoihin. Sisäilma-
kyselyn perusteella ei tule tehdä suoria johtopäätöksiä sisäilman laa-
dusta, rakennuksen olosuhteista tai terveyshaitan olemassaolosta. 
Koettuihin olosuhdehaittoihin ja oireisiin tiedetään vaikuttavan myös 
useita rakennuksen ulkopuolisia tekijöitä, kuten vastaajan terveydentila, 
elintavat, stressi ja huolestuneisuus sekä elinympäristö. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että rakentamisen laatu, ra-
kennusten kunnossa- ja ylläpito sekä rakennusten teknisen kunnon 
seuraaminen tulee olla riittävällä tasolla ja mahdollisiin sisäilmaa hei-
kentäviin syihin tulee päästä puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Si-
säilmakyselyt ovat toimiva työkalu tarvittavien käyttäjäkokemusten kar-
toittamiseen sisäilmapuutteita epäiltäessä ja seurattaessa käyttäjien 
kokemusta tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistumisessa. Lisäksi tie-
donkululle ja –hallinnalle eri osapuolten (käyttäjien, työterveyshuollon, 
työsuojelun, terveydensuojelun, teknisen isännöinnin, kiinteistönhoidon 
sekä sisäilma-asiantuntijoiden) välille tulisi etsiä uusia toimintatapoja. 
Tähän tarkoitukseen tarvitaan osapuolten yhteiseen käyttöön soveltuva 
tiedon arkistointiohjelma, jossa kaikki rakennusta koskeva tieto on yh-
täaikaisesti eri osapuolten käytettävissä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tehty sisäilmakyselyjä sekä 
oppilaille että henkilöstölle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 
kehittänyt ala- ja yläkoululaisille suunnatun sisäilmakyselyn, jonka tar-
koituksena on toimia työkaluna koulujen sisäilmaongelmien hallinnas-
sa. Helsingin kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa to-
teutettiin kysely kolmessa vaiheessa vuosina 2016-2018. Jokaisesta eri 
vaiheen tutkimuksesta on tehty oma raporttinsa. Kyselyt eivät tuoneet 
uutta tietoa rakennusten sisäilmatilanteesta, sillä suurimmassa osassa 
kohteita ongelmat olivat jo tiedossa, ja tutkimukset, korjausten suunnit-
telu tai korjaukset olivat käynnissä. Kyselyissä nousi esiin kuitenkin 
kohteita, joissa oli tarpeen tarkistaa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestel-
mien toiminta. 
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Työterveyslaitos toteutti lisäksi huhtikuussa 2018 sisäilmastokyselyn 
kaikissa kaupungin 101:ssä suomen- ja ruotsinkielisessä peruskoulus-
sa. Vastauksia saatiin yli 2 500 ja vastausprosentti oli 65. Kysely toteu-
tettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamana ja se liittyi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 2016-2018 toteuttamaan 
hankkeeseen (oppilaskyselyt). Kysely ei siis ollut oirelähtöinen. Kyse-
lyyn vastasi luokissa toimiva henkilöstö ts. opettajat ja koulunkäyntia-
vustajat. Tämänkään kyselyn tuloksissa ei noussut esiin kouluja, joiden 
osalta ei olisi kiinteistön omistajan taholla ollut tiedossa, että jotain ko-
kemusta olosuhdehaitasta ja/tai oireilusta on.

Henkilöstön kokemusta toimitilojen sisäilman laadusta kartoitetaan 
myös henkilöstökyselyillä, joita tehdään tarvittaessa yhteistyössä työ-
terveyshuollon kanssa. Helsingin kaupunki on lisäksi laatinut toiminta-
mallin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei Helsingin kaupungin uu-
teen sisäilmaohjelmaan ole tarkoituksenmukaista sisällyttää Helsingin 
kaupungin julkisiin tiloihin tehtävää vuosittaista sisäilmakyselyä kyse-
lyprosessin laajuuden, hitauden ja epävarmuustekijöiden vuoksi.

Aloitteessa ehdotettu vuosittain tehtävä sisäilmakysely ei sellaisenaan 
anna riittävää tietoa kunkin kohteen sisäilman laadusta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.10.2019 mennessä Mauri Venemiehen ja 14 muun valtuute-
tun aloitteesta, jossa esitetään, että Helsingin kaupungin laatimaan uu-
teen sisäilmaohjelmaan sisällytetään yhtenä käytännön toimenpiteenä 
säännölliset vuosittain tehtävät sisäilmaa koskevat kyselyt. Esityksen 
perusteina on jatkuvat uudet sisäilmakohteet sekä se, että sisäilmaon-
gelmat nousevat esille hitaasti, vasta lisääntyvän oireilun myötä. Aloit-
teessa esitetään, että sisäilmakyselyt suunnattaisiin päiväkotien, koulu-
jen, sairaaloiden ja vastaavien tilojen henkilöstöille sekä asiakkaille. 
Kyselyjen tavoitteena on saada kattavaa tietoa varhaisessa vaiheessa, 
ennen kuin varsinaista sisäilmaongelmaa pääsee syntymään. Tällä ns. 
varhaisella puuttumisella pyritään estämään terveyshaittojen pahene-
minen sekä minimoimaan korjauskulut.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
Satu Sjöblom, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26002
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satu.m.sjoblom(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän aloite säännöllisistä sisäilma-
kyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 344
Oikaisuvaatimus oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liikunnan 
ja valmennuksen ammattitutkinnon hankinnasta

HEL 2019-006538 T 02 08 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Suomen Urheiluopiston 
Kannatusosakeyhtiön Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan toimialajohtajan päätökseen 67 § Oppisopimuskoulutuksena 
järjestettävän liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon hankinta 
HEL 2019-006538 (3.9.2019) kohdistaman oikaisuvaatimuksen.

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 2019-006538 (3.9.2019)
2 Oikaisuvaatimus_henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö teki 19.9.2019 päivätyn 
oikaisuvaatimuksen oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liikunnan 
ja valmennuksen ammattitutkinnon hankintaa koskevasta toimialajohta-
jan päätöksestä 67 § HEL 2019-006538 (3.9.2019). 
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Kyseessä on hankintalain liitteen E mukaisen kynnysarvon alittava 
hankinta, joten hankintalain säännökset eivät tule sovellettavaksi tässä 
tapauksessa.

Oikaisuvaatimus (Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö)

Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö on esittänyt oikaisuvaati-
muksessaan, että tarjouspyynnössä asetetut pakollisen tutkinnon osan 
osaamispistemäärää koskevan arvon ja valinnaisen tutkinnon osan (va-
linnaiset tutkinnon osat 2) koulutuksen ja näytön hankittavaa määrää 
koskevat arvot ovat olleet virheelliset. Ne vääristävät oikaisuvaatimuk-
sen tekijän mukaan toteutusta ja hinnoittelua.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut tarjouspyynnön virheellisestä sisäl-
löstä yhteydessä tarjouksen jättäjään ennen tarjouksen määräajan um-
peutumista sekä puhelimitse että sähköpostitse. Virhe on tiedostettu 
tarjouksen jättäjän puolelta, mutta sitä ei oikaisuvaatimuksen tekijän 
mukaan ole oikaistu sähköiseen järjestelmään. Suomen Urheiluopiston 
Kannatusosakeyhtiö katsookin, että hankintapäätöksessä esitetyn tar-
jousten vertailutaulukon hinnoittelu ei anna virheellisestä osaamispis-
temäärästä johtuen valinnaisten tutkinnon osien koulutuksen ja näyttö-
jen hankittavasta määrästä totuudenmukaista kuvaa hinnoittelusta. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijä hakee muutosta alkuperäiseen hankintapää-
tökseen koskien liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon hinnoitte-
lua ja sen esittämistä tarjousten vertailutaulukossa.

Esittelijä katsoo, että alkuperäisessä tarjouspyynnössä on ollut kaksi 
virhettä. Ensinnäkin liikunnan osaamisalan pakollisen tutkinnon osan 
osaamispistemääräksi oli ilmoitettu 60 osp, vaikka oikea pistemäärä 
olisi ollut 30 osp.

Tarjouspyynnön kohdassa 6 (Hankinnan kohteen kriteerit), liikunnan 
osaamisalalla (’Valinnaiset tutkinnon osat 2), hankittavaksi määräksi oli 
ilmoitettu 1 kpl, vaikka tutkinnossa ko. tutkinnon osia valitaan 2 kpl. 
Vertailuhinta laskettiin siis yhdellä kyseessä olevan tutkinnon osalla.

Tarjouspyynnössä ilmenneestä virheestä tiedotettiin tarjouspyyntöön 
tutustuneita Cloudiassa 7.8.2019 ja samalla tarjousaikaa pidennettiin 
9.8.2019 klo 16 asti. Myös Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 
on saanut tiedon tästä. Tietoja ei voitu muuttaa tarjouspyyntöön enää, 
koska yksi tarjoaja oli jättänyt tarjouksen. 

Esittelijä katsoo, että tarjoajien voidaan olettaa tuntevan tutkinnon pe-
rusteet, eikä voida olettaa, että tarjouspyynnössä voidaan edellyttää 
tarjottavan jotain muuta, kuin mitä tutkinnon perusteet määrittelevät.  
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Esittelijä toteaa lisäksi, että tutkinnon osien määrällä ei ole merkitystä 
tarjousten vertailussa. Molemmat osaamisalat on kilpailutettu yhdessä, 
joten vertailuhinta on muodostunut molempien osaamisalojen summas-
ta. Virheellä ei ole merkitystä lopullisen järjestyksen määräytymisen 
kannalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös HEL 2019-006538 (3.9.2019)
2 Oikaisuvaatimus_henkilötiedot poistettu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
03.09.2019 § 67

HEL 2019-006538 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti, että oppisopimus-
koulutuksena järjestettävä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto 
hankitaan käydyn tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti 
edullisimmassa järjestyksessä seuraavasti:

1. Kisakalliosäätiö 0128756-8

2. Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö 0202512-1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 61 (93)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
22.10.2019

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

3. Varalan Urheiluopisto 0155689-5

Samalla kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti valtuuttaa 
oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tätä pää-
töstä vastaavat hankintasopimukset.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti valtuuttaa op-
pisopimuspalveluiden koulutuspäällikön tekemään päätökset optiokau-
sien käyttöönotosta.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 320 000,00 euroa (alv 0 %) sisäl-
täen mahdolliset optiokaudet.

Päätöksen perustelut

Tarjouskilpailu

Hankinta perustuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalve-
luiden tekemään kilpailutukseen HEL 2019-006538, oppisopimuskoulu-
tuksena järjestettävä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto.

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin am-
matti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut on koulutuksen järjestäjä. 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluilla ei ole järjestä-
mislupaa kyseessä olevaan koulutukseen, joten koulutus piti kilpailut-
taa.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa 
muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. 
Tavoitteena on tuottaa työpaikan ja työntekijän tarpeista lähtevää kou-
lutusta. Työssä tarvittavan osaamisen lisäksi tutkintotavoitteisuudella 
halutaan varmistaa koulutettavan muodollinen pätevyys, joka edistää 
liikkuvuutta työmarkkinoilla.

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen kansallisen kynnysarvon 
alittava palveluiden hankinta, jonka kilpailutus tehtiin käyttäen avointa 
menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia-pienhankintaportaalissa ja 
Tarjouspalvelu.fi-palvelussa 5.6.2019. 

Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Tilaukset sopimuskauden aikana tehdään puitejärjestelyyn hyväksytyil-
tä palvelutuottajilta etusijaisuusjärjestystä noudattaen. Etusijaisuusjär-
jestyksestä voidaan poiketa tilanteissa, jossa opiskelijan yksilöllinen 
tarve tai opiskelijan kouluttautumisvaihtoehto sitä edellyttävät.
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Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 9.8.2019 klo 16.00.

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui yhteensä kolme (3):

1. Kisakalliosäätiö 

2. Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiö 

3. Varalan Urheiluopisto 

Saapuneiden tarjousten jakautuminen eri osa-alueiden välillä on kerrot-
tu päätöksen liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena oli pisteytys kokonaishankinnan mukaan.

Tarjoukset ja tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1 Vertailutaulukko. 
Tarjouksia saatiin vain 3 tarjoajalta.

Sopimuksen teko

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 320 000,00 euroa (alv 0 %) sisäl-
täen mahdolliset optiokaudet.

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

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

Lisätiedot
Virpi Heinonen, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86871

virpi.heinonen(a)hel.fi
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§ 345
Koskelan ala-asteen koulun osoitteeseen Käpyläntie 8 toteutetta-
vien lisätilojen tarveselvitys

HEL 2019-010505 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen (liite 
1) osoitteeseen Käpyläntie 8 toteutettavista perusopetuksen lisätiloista, 
joiden pääkäyttäjä on Koskelan ala-aste.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 TS-lomake_Koskelan ala-aste lisätilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarveselvitys koskee Koskelan ala-asteen lisätiloja, jotka rakennetaan 
osoitteessa Käpyläntie 8 sijaitsevan kiinteistön entisiin terveysaseman 
tiloihin. Tilat korjataan teknisesti ja toiminnallisesti koulukäytön vaati-
musten mukaisiksi. Lisätilojen rakentaminen on käynnistynyt elokuussa 
2019 ja ne valmistuvat tammikuussa 2020.  

Koskelan ala-aste sijaitsee osoitteessa Juhana Herttuantie 13. Oppilai-
ta koulussa on yhteensä 138 luokka-asteilla 1-4. Koulun tilojen kapasi-
teetti on mitoitettu 95 oppilaalle, joten jo nykyinen oppilasmäärä on liian 
suuri tiloihin nähden. Oppilasmäärä on kasvussa, koulussa tulee ole-
maan lisätilantarve 75 oppilaalle vuoden 2020 aikana. Kohteena oleva 
rakennus mahdollistaa tilakokonaisuuden suunnittelun 100 oppilaan 
käyttöön, mikä on tarkoituksenmukaista, sillä alueen oppilasmäärä on 
tulevina vuosina kasvava. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee 
käyttämään hankkeessa rakennettavia lisätiloja joustavasti muuttuvan 
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palvelutarpeen mukaan. Hankkeessa lisätilat rakennetaan kiinteistöön 
tilapäisenä käyttötarkoituksen muutoksena. 

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

Nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle lapsimäärälle

Väestöennusteiden mukaan Koskelan ala-aste tarvitsee lisäopetustilaa 
yhteensä 75 oppilaalle vuoden 2020 aikana. 

Perusopetuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan 
säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida 
alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä perusopetusalueen 
palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa suunni-
tellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata lähipalveluperi-
aatteella mahdollisimman hyvin. 

Koskelan ala-aste tulee kasvamaan yhtenäiseksi peruskouluksi,  jonka 
on investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2020-2029 suunniteltu 
valmistuvan vuonna 2027.  

Hankkeessa rakennettavat lisätilat kattavat oppilasmäärän kasvusta 
johtuvan tilantarpeen ja tarjoavat terveellisen ja turvallisen oppimisym-
päristön.  Koskelan peruskoulun rakentamisen ajaksi tullaan tarvitse-
maan täydentävä väistötilaratkaisu. Tilat suunnitellaan kaupunkitasois-
ten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdol-
listavat peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen.

Strategian mukaiset ja riittävät lisätilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Perusopetuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. Perusopetuspaik-
kojen lisääminen vahvistaa strategian mukaisia lähipalveluja sekä tu-
kee lasten ja nuorten arkea.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille ja nuorille sopiviksi, 
lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. 
Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingissä.

Tilat tukevat opetussuunnitelmien toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan peruskoululle tilat, joissa pedagogisesti moni-
puoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät 
toimintaa sekä takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat 
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suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen opetussuunnitel-
man tavoitteiden toteuttamisen. 

Oppilaiden välituntiulkoilu tulee tapahtumaan Käpylän pelastusaseman 
kentällä, jonne järjestetään turvallinen kulkuyhteys. Ruokailut järjeste-
tään läheisillä kouluilla Kottby lågstadiet ja Koskelan ala-asteen pää-
koulu.  

Lisätilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 910 htm². Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima kokonaisvuokra on 25,87 €/htm²/kk eli noin 282 500 
euroa/vuosi. Vuokrasopimus tehdään viideksi (5) vuodeksi.  

Muuttokustannusarvio on 12 300 euroa. Toiminnan käynnistämiskus-
tannuksiin varataan 99 000 euroa, alv 0 euroa. Toiminnan käynnistä-
miskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, 
varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Siivous-
kustannusarvio on 18 600 euroa vuodessa, sisältäen ylläpitosiivouk-
sen, perussiivouksen ja mahdollisesti käyttöönottosiivouksesta aiheu-
tuvia kuluja. Arvio vuosittaisista toiminnankustannuksista ilman henki-
löstö- ja vuokrakustannuksia on 199 000 euroa.

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Koulun henkilökunta on osallistunut hankkeeseen tuoden tilasuunnitte-
luun ja kalustamiseen pedagogisen ja toiminnallisen käyttäjänäkökul-
man. Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä. 

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
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 TS-lomake_Koskelan ala-aste lisätilat

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 346
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Tehtaankadun ala-as-
teen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korot-
tamisesta

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaanka-
dun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmil-
lään yhteensä 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta 
muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida 
toimialan talousarviossa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on esittänyt kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista. Päätös tehtiin ehdolla, että 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväksyy enimmäishinnan korot-
tamisen.

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksessa, osoitteessa Tehtaan-
katu 15, toteutetaan pitkäaikaiskestävät, helposti huollettavat, energia-
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tehokkaat ja nykyaikaista oppimista tukevat tilat. Rakenteet, materiaalit, 
kalusteet ja varusteet ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti 
puhdistettavia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 antanut kaupunkiympä-
ristön toimialalle puoltavan lausunnon Tehtaankadun ala-asteen 
3.12.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta. Hankkeen laajuus oli 4 329 
brm² ja enimmäishinta 15,4 miljoonaa euroa. Hankkeen arvioitu vuokra 
oli 1 082 000 euroa eli 27,85 euroa/htm², josta pääomavuokra oli 24,13 
euroa/htm² ja ylläpitovuokra 3,72 euroa/htm². Hankkeen väistötilat to-
teutetaan osoitteeseen Merisatamanranta 9.

Tarkentuneet kustannustiedot

Kaupunkiympäristön toimialan mukaan hankesuunnitelman kustannu-
sylityksestä noin 600 000 euroa johtuu tarjoushintaindeksin sekä Haah-
telan Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmiston käyttämän hinnas-
ton muutoksista ja on siten laskennallista. Loppuosa aiheutuu yleis-
suunnittelussa esiin tulleista tarkennuksista sekä lisä- ja muutostyöva-
rauksen korottamisesta.

Esitetyn korotuksen jälkeen hankkeen uusi enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 17 000 000 euroa. Korjatuilla kustannuksilla tilojen tule-
vaksi vuokraksi arvioidaan 33,43 euroa/htm², josta pääomavuokra on 
29,42 euroa/htm² ja ylläpitovuokra 4,01 euroa/htm², yhteensä 108 246 
euroa kuukaudessa eli 1 298 956 euroa vuodessa. Neliövuokran perus-
teena on 3 238 htm². Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun 
enimmäishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla ja kolmen prosentin 
tuotto-odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannus-
ten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa 
vastaavaksi.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 
§ 80

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta 
siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

22.05.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön 
päällikkö 22.11.2018 § 16

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi
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§ 347
Päiväkoti Kangaspellon perustaminen

HEL 2019-010614 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Kangaspellon 
osoitteeseen Kangaspellontie 6, 00350 Helsinki, määräaikaisesti ajalle 
1.11.2019–31.7.2023. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Haagassa osoitteessa Kangaspellontie 6 sijaitsee väliaikaiseen käyt-
töön suunniteltu paviljonkipäiväkoti. Vuosina 2018–19 tilat ovat toimi-
neet päiväkoti Lapinmäen väistötiloina. Tilat ovat vapautumassa väistö-
tilakäytöstä vuoden 2019 lopulla, kun päiväkoti Lapinmäen peruspa-
rannusta korvaava uudisrakennus valmistuu. Jatkossa tiloja on tarkoi-
tus käyttää läntisen alueen päiväkotien perusparannusten ja muiden 
korjausten aikaisina väistötiloina sekä mahdollisuuksien mukaan lisäti-
loina. Paviljonkipäiväkodissa on yhteensä paikkoja 113 lapselle.

Suunnitelmana on perustaa paviljonkipäiväkodin tiloihin määräaikaises-
ti ajalle 1.11.2019–31.7.2023 uusi päiväkoti Kangaspelto, jossa on 
paikkoja noin 80 lapselle. Tilojen käyttöä lisätilatarpeeseen arvioidaan 
vuosittain.

Lokakuussa 2019 varhaiskasvatusalueen kaikki paikat ovat täynnä. 
Vuoden 2020 alussa Haagaan saadaan päiväkoti Lapinmäen sekä päi-
väkoti Aadan valmistuttua uusia paikkoja noin 120 lapselle päiväkoti 
Kangaspellon lisäksi. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Haagan 
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1–6-vuotiaan väestön määrä vähenee perusvaihtoehdon mukaan noin 
30 lapsella seuraavan kymmenen vuoden aikana, nopean kasvun en-
nusteen mukaan samana aikana väestö kasvaisi 70 lapsella.

Päiväkoti Kangaspellon tilat ovat laajuudeltaan noin 600 m². Vuokra-
kustannukset tulevat olemaan arviolta 21 000 euroa kuukaudessa, eli 
252 000 euroa vuodessa. Uuden päiväkodin vaikutus käyttömenoihin 
arvioidaan olevan yhteensä 915 000 euroa vuodessa, joista henkilöstö-
kustannusten osuus on 710 000 euroa. Vuoden 2020 käyttösuunnitel-
massa tullaan varautumaan kustannuksiin. 

Vaikutusten arviointi

Esitetty uuden päiväkodin perustaminen mahdollistaa varhaiskasvatus-
palvelujen järjestämistä lähipalveluna sekä laajemmin varhaiskasva-
tuksen palvelutarpeen turvaamisen läntisen Helsingin alueella.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta 
suomenkielisen päiväkodin perustamisesta (15 luku 1 §).

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 348
Päiväkoti Aadan perustaminen ja päiväkoti Ellan lakkauttaminen

HEL 2019-010651 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Aadan osoit-
teeseen Ida Aalbergintie 8, 00400 Helsinki, 1.1.2020 lukien. Samalla 
lautakunta päätti lakkauttaa päiväkoti Ellan osoitteessa Näyttelijäntie 
17, 00400 Helsinki 1.1.2020 lukien.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Haagaan osoitteeseen Ida Aalbergintie 8 rakennettava uudisrakennus 
korvaa huonokuntoisissa vuokratiloissa toimivan päiväkoti Ellan tilat 
sekä leikkipuisto Pohjois-Haagan niin ikään huonokuntoiset leikkipuis-
torakennuksen tilat. Uudisrakennus on valmistumassa vuodenvaih-
teessa 2019/20. Uudisrakennus tarjoaa leikkipuistolle ja päiväkodille 
toimivat ja ajanmukaiset tilat sekä lisää paikkoja noin 70 lapselle Ellan 
aikaisempiin paikkoihin verrattuna. Tilahankkeesta on päätetty kasva-
tus ja koulutuslautakunnan kokouksessa 6.3.2018.

Muutosta on käsitelty henkilöstön kanssa kehittämispäivissä ja perhei-
den kanssa vanhempainilloissa.

Vuoden 2020 alusta Haagaan valmistuu yhteensä lähes 120 uutta 
paikkaa. Uudet paikat mahdollistavat varhaiskasvatuspaikan tarjoami-
sen lähipalveluna. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Haagan 1–
6-vuotiaan väestön määrä vähenee perusvaihtoehdon mukaan noin 30 
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lapsella seuraavan kymmenen vuoden aikana, nopean kasvun ennus-
teen mukaan samana aikana väestö kasvaisi 70 lapsella. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt lasten päiväkoti Ellan ja 
leikkipuisto Pohjois-Haagan peruskorjausta korvaavan uudisrakennuk-
sen tarveselvityksen ja antanut lausunnon hankesuunnitelmasta 
6.3.2018 (42 §).

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta tai lakkauttami-
sesta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 349
Päiväkoti Meren perustaminen ja päiväkoti Särjen lakkauttaminen

HEL 2019-009854 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Meren osoit-
teeseen Vattuniemenkuja 4, 00210 Helsinki, 1.1.2020 lukien. Samalla 
lautakunta päätti lakkauttaa päiväkoti Särjen osoitteessa Särkiniemen-
tie 28, 00210 Helsinki 1.1.2020 lukien.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaareen osoitteeseen Vattuniemenkuja 4 rakennettava uudisra-
kennus korvaa laajan peruskorjauksen tarpeessa olevan päiväkoti Sär-
jen tilat. Lisäksi samaan kiinteistöön valmistuu tilat Lauttasaaren 2. ala-
asteelle. Uudisrakennus on valmistumassa vuodenvaihteessa 2019/20. 
Uudisrakennus tarjoaa päiväkodille toimivat ja ajanmukaiset tilat sekä 
lisää paikkoja 117 lapselle päiväkoti Särjen aikaisempiin paikkoihin ver-
rattuna. Tilahankkeesta on päätetty varhaiskasvatuslautakunnan ko-
kouksessa 17.1.2017.

Muutosta on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksessa 
8.10.2019. Vanhempia on informoitu tilakeskuksen tiedotteella 
5.3.2018 ja omilla tiedotteilla 11.2. ja 28.8.2019 sekä vanhempainillois-
sa ja Lauttasaari-lehdessä.

Vuoden 2020 alusta Lauttasaareen valmistuu yhteensä lähes 190 uutta 
varhaiskasvatuspaikkaa. Uudet paikat mahdollistavat varhaiskasvatus-
paikan tarjoamisen lähipalveluna. Viimeisimmän väestöennusteen mu-
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kaan Lauttasaaren 1-6-vuotiaan väestön määrä vähenee perusvaih-
toehdon mukaan noin 60 lapsella seuraavan kymmenen vuoden aika-
na, nopean kasvun ennusteen mukaan samana aikana väestö kasvaisi 
45 lapsella.

Varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt päiväkoti Särjen peruskor-
jausta korvaavan osoitteeseen Vattuniemenkuja 4 toteutettavan uudis-
hankkeen tarveselvityksen 17.1.2017. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslau-
takunta on antanut puoltava lausunnon Vattuniemenkuja 4 sijoittuvan 
koulu / päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta 29.5.2018 (115§). 

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta tai lakkauttami-
sesta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2019 76 (93)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/21
22.10.2019

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

§ 350
Päiväkoti Lauttasaaren sekä daghemmet Drumsön perustaminen ja 
päiväkoti Telkän lakkauttaminen

HEL 2019-009852 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Lauttasaaren 
ja daghemmet Drumsön osoitteeseen Isokaari 30, 00200 Helsinki, 
1.1.2020 lukien. Samalla lautakunta päätti lakkauttaa päiväkoti Telkän 
osoitteessa Meripuistotie 2 A, 00200 Helsinki ja päiväkoti Telkän ryhmä 
Otavan osoitteessa Tallbergin puistotie 7 a 1, 00200 Helsinki 1.1.2020 
lukien.

Esittelijä
toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi
Jenni Tirronen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaressa osoitteeseen Isokaari 30 rakennettava uudisrakennus 
korvaa väliaikaisen paviljonkipäiväkoti Telkän ja Telkän ryhmä Otavan. 
Uudisrakennus on valmistumassa vuodenvaihteessa 2019/20. Uudis-
rakennus tarjoaa päiväkodeille toimivat ja ajanmukaiset tilat sekä lisää 
70 uutta paikkaa päiväkoti Telkän aikaisempiin paikkoihin verrattuna. 
Ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle tulee uusia paikkoja 90 lapselle. 
Tilahankkeesta on päätetty varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 
8.3.2016 ja opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa 14.4.2016 ja 
opetuslautakunnan kokouksessa 10.5.2016.

Uudisrakennus on valmistumassa vuodenvaihteessa 2019/20. Uudis-
rakennus tarjoaa päiväkodeille toimivat ja ajanmukaiset tilat sekä lisää 
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paikkoja noin 70 lapselle päiväkoti Telkän aikaisempiin paikkoihin ver-
rattuna. Ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle tulee uusia paikkoja 76 
lapselle. Tilahankkeesta on päätetty varhaiskasvatuslautakunnan ko-
kouksessa 8.3.2016 ja opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa 
14.4.2016 ja opetuslautakunnan kokouksessa 10.5.2016.

Muutosta on käsitelty päiväkoti Telkän henkilöstön kanssa yhteistoimin-
takokouksessa 23.9.2019. Vanhempien kanssa asiasta on keskusteltu 
syksyn 2019 vanhempainillassa ja ryhmä Otavan vanhempien tilaisuu-
dessa 11.9.2019. 

Vuoden 2020 alusta Lauttasaareen valmistuu yhteensä lähes 190 uutta 
varhaiskasvatuspaikkaa. Uudet paikat mahdollistavat varhaiskasvatus-
paikan tarjoamisen lähipalveluna. Viimeisimmän väestöennusteen mu-
kaan Lauttasaaren 1-6-vuotiaan väestön määrä vähenee perusvaih-
toehdon mukaan noin 60 lapsella seuraavan kymmenen vuoden aika-
na, nopean kasvun ennusteen mukaan samana aikana väestö kasvaisi 
45 lapsella.

Varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt päiväkoti Albatrossin, nykyi-
sen päiväkoti Lauttasaaren, osoitteeseen Isokaari 30 toteutettavan uu-
dishankkeen tarveselvityksen ja antanut puoltavan lausunnon hanke-
suunnitelmasta 8.3.2016. Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on 
hyväksynyt daghemmet Albatrossenin, nykyisen daghemmet Drumsön, 
tarveselvityksen 14.4.2016 ja opetuslautakunta antanut puoltavan lau-
sunnon hankesuunnitelmasta 10.5.2016. 

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta tai lakkauttami-
sesta sekä ruotsinkielisen jaoston ehdotuksesta ruotsinkielisen päivä-
kodin perustamisesta tai lakkautuksesta. 

Esittelijä
toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi
Jenni Tirronen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 351
Osoitteeseen Perhosenkierto 5 toteutettavan päiväkodin uudisra-
kennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunni-
telmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta

HEL 2019-008687 T 10 06 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Perhosenkierto 5 toteutettavan päiväkodin uu-
disrakennuksen tarveselvityksen (Liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Perhosenkierto 5 toteutetta-
van päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (Liite 2). Li-
säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, 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 esitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto tulee ottaa huomioon 
suunnittelussa.

C

perustaa päiväkodin osoitteeseen Perhosenkierto 5, 00410 Helsinki.
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Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Perhosenkierto 5, tarveselvitys 9.10.2019
2 Hankesuunnitelma 2821U20081 Lpk Honkasuo

Muutoksenhaku

A ja C Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 9.9.2019 päi-
vätystä, osoitteeseen Perhosenkierto 5 toteutettavan päiväkodin uudis-
rakennuksen hankesuunnitelmasta.

Honkasuo on uusi rakenteilla oleva alue läntisessä Helsingissä Kaare-
lan peruspiirissä Malminkartanon vieressä. Honkasuota on suunniteltu 
yhteensä noin 2000 asukkaalle. Viimeisimmän väestöennusteen mu-
kaan Kaarelan peruspiirissä 1–6-vuotiaiden lasten väestömäärä kasvaa 
seuraavan kymmenen vuoden aikana peruskasvun ennusteen mukaan 
noin 300 lapsella ja nopean kasvun ennusteen mukaan noin 430 lap-
sella. Kasvusta Honkasuon osuus on noin 125 lasta, suurin osa kas-
vusta kohdistuu Kuninkaantammen alueelle. Alkuvaiheessa Honkasuon 
varhaiskasvatuspalvelut on mahdollista osoittaa Malminkartanosta, 
kunnes uusi päiväkoti valmistuu Honkasuolle. Malminkartanoon valmis-
tuu syksyllä 2020 uudishanke, joka korvaa päiväkotien Timotei ja Apila 
peruskorjaukset. Tuolloin vapautuu päiväkoti Timotein väistötilakäytös-
sä ollut paviljonkipäiväkoti, jota on mahdollista käyttää alueella lisätila-
tarpeeseen.

Rakennettavassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esio-
petusta 1–6-vuotiaille lapsille. Palvelutarpeeseen saadaan tällä hank-
keella noin 150 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa. Kasvatuksen ja 
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koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan pal-
velutarpeen mukaan. Uudishankkeen nimi päätetään myöhemmässä 
vaiheessa.

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.8.2022 mennessä. 
Tilojen käyttöönoton myöhästyminen haittaa toiminnan järjestämistä ja 
voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. Uudishankkeen toteutuksen 
yhteydessä ei tarvita väistötiloja. Hankkeen kiireellisyydestä ja hanke-
muodosta johtuen tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunto hanke-
suunnitelmasta esitellään lautakunnalle yhdessä.

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

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Muutosten yhteydessä ko-
ko varhaiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuute-
na. Palveluverkkoa suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voi-
daan vastata mahdollisimman hyvin lähipäiväkotiperiaatteella.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Uudet tilat mahdollistavat strategian mukaisten lähipalveluiden järjes-
tämisen Honkasuon alueella ja parantavat näin lasten ja perheiden ar-
kea. Turvalliset, terveelliset ja riittävät uudet tilat luovat hyvät edellytyk-
set varhaiskasvatuksen toiminnalle ja vastaavat lähialueen palvelutar-
peisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat 
yhteisöllisyyden lisäämisen alueella. Teknisillä ratkaisuilla edistetään 
tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknolo-
gian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, jossa pedagogisesti moni-
puoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät 
toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Päivä-
kodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen 
kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Tilat suunnitel-
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laan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamisen.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 1200 htm². Kustannusarvio on 6,2 milj. euroa. 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 30,00 eu-
roa/m²/kk eli noin 432 000 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 140 
000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia. Ar-
vio muuttokustannuksista on noin 20 000 euroa. Vuosittaiset toimin-
nankustannukset ovat noin 1 661 000 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialojen yhteistyönä.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on käsitellyt 19.9.2019 osoitteeseen Perhosenkierto 5 toteutettavan 
päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa.

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 Perhosenkierto 5, tarveselvitys 9.10.2019
2 Hankesuunnitelma 2821U20081 Lpk Honkasuo

Muutoksenhaku

A ja C Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.09.2019 
§ 85

HEL 2019-008687 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Honkasuon 9.9.2019 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 1 500 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 6 200 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasos-
sa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvepäätöksen 
ja antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätös-
tä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 352
Helsingin työväenopiston kurssimaksua koskeva oikaisuvaatimus

HEL 2019-010129 T 02 06 07

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

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

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 353
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2019-010178 T 05 01 01

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 330, 331, 332, 333, 334, 342, 343, 346, 351 (B), 352 ja 
353 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 335 §.

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
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 336, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 347, 348, 349, 350 ja 
351 (A ja C) §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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
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Pöytäkirja

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

4
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 344 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Matias Pajula Ville Jalovaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.10.2019.


