
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.11.2019

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 12.11.2019 16:00 - 16:36

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Diarra, Fatim
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Malin, Petra
Niskanen, Dani
Oskala, Hannu saapui 16:05, poissa: 354 § ja 355 §
Pajula, Matias
Horsma, Joakim varajäsen
Vanamo, Laura varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

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

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

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

poistui 16:34, poissa: 364 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
354-364 §

Esittelijät



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.11.2019

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

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
354-362 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
363 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
364 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
354-364 §
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§ Asia

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

355 Asia/2 Ilmoitusasiat

356 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

357 Asia/4 Vuoden 2019 talousarvion kolmas toteutumisennuste

358 Asia/5 Jätkäsaaren peruskoulun irtokalusteiden lisähankinta

359 Asia/6 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

360 Asia/7 Osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin uudisra-
kennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitel-
masta ja päätös päiväkodin perustamisesta

361 Asia/8 Osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan päiväkodin uudisraken-
nuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunnitelmas-
ta ja päätös päiväkodin perustamisesta

362 Asia/9 Osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 rakennettavien lisätilojen ja 
Kuninkaantammenkierto 3 väliaikaisen lisätilan tarveselvityksen hy-
väksyminen

363 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Väinölänkatu 
7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparan-
nuksen hankesuunnitelmasta

364 Asia/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 354
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 Joakim Horsman ja Dani Nis-
kasen sekä varatarkastajiksi Fatim Diarran ja Ville Jalovaaran.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
valita pöytäkirjantarkastajiksi Martina Harms-Aallon sijaan Joakim 
Horsman ja varatarkastajiksi Ozan Yanarin sijaan Fatim Diarran.

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 Martina Harms-Aallon 
ja Dani Niskasen sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Ville Jalovaa-
ran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 355
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 25.09.2019 § 252 Kaupunginvaltuuston kokou-
sajat vuonna 2020

 Kaupunginvaltuusto 23.10.2019 § 313 Kaarelan raitin uudisraken-
nuksen hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarelan 
raitin päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimi-
pisteen 4.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 3 300 brm² ja rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 15 300 000 euroa huhtikuun 
2019 kustannustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 23.10.2019 § 314 Vartiokylän Myllypuron Myl-
lymatkantie 1:n asemakaavan muutos nro 12505 (sisältää liikenne-
suunnitelman nro 6954):Kaupunginvaltuusto hyväksyi 45. kaupun-
ginosan (Vartiokylä, Myllypuro) korttelin 45135 tontin 1 sekä katu- ja 
puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 11.6.2019 päivä-
tyn piirustuksen nro 12505 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein. Muutoksella muodostuu uusi kortteli 45168.

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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§ 356
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavia viranhaltijoiden 30.10.2019-11.11.2019 tekemiä päätöksiä:

Hallintojohtaja 30.10.2019

36 § Lpk Aadan ja Lp Idan irtokalustehankinta, minikilpailutus

37 § Kiusaaminen nolla-palvelun hankinta optiokaudelle 2019-2020

Varhaiskasvatusjohtaja 1.11.2019

90 § Leikkipuistoyksikkö Kaakon johtavan leikkipuisto-ohjaajan viran 
täyttäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 4.11.2019

85 § GasCard-maksuaikakorttien hankkiminen kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialle

86 § Mac-laitteiden hankinta peruskouluille, lukioille ja Stadin AO:lle

Perusopetusjohtaja 5.-11.11.2019

87 § Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta kielten opetuk-
sen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 
hankkeelle Kivaa kielten tunneille

89 § Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta perusopetuksen 
tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen vuosina 2020-
2021

90 § Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen valtion erityisavus-
tuksen #paraskoulu 2.0 hakeminen vuosille 2020–2021

91 § Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset ope-
tussuunnitelmamuutokset syksy 2019

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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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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§ 357
Vuoden 2019 talousarvion kolmas toteutumisennuste

HEL 2019-005053 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2019 ta-
lousarvion kolmannen toteutumisennusteen.

Ennusteen perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupun-
ginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 11,7 mil-
joonan euron ylitysoikeutta talousarviokohtaan 2 10 Kasvatus ja koulu-
tus. Esityksen perusteena ovat kaupungin saamat valtionavustukset ja 
muu ulkopuolinen rahoitus sekä takautuvasti maksettavat tehtäväkoh-
taiset palkkasaatavat, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Väliraportti 161019 Syrjäytymisen ehkäisemisen erillismääräraha

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan toimialat tekevät vuonna 2019 kolme ennustetta, joista tämä 
on viimeinen. 

Kanslian ohjeen mukaan toteutumisennusteet on annettava lautakun-
nalle tiedoksi. Lautakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talous-
arvio ei ole toteutumassa.
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Ennusteen liitteenä on ennusteen yhteydessä annettu väliraportti kau-
punginhallituksen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden vä-
lisen eriytymisen torjumiseen myöntämän erillismäärärahan käytöstä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Käyttötalouden tulot ja menot

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 6,5 miljoonaa euroa eli 11,3 % enem-
män kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttö-
tarkoitussidonnaisista valtionavustuksista ja muusta ulkopuolisesta ra-
hoituksesta, jota ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa sekä kas-
vaneista varhaiskasvatuksen maksuista.

Menoja ennakoidaan kertyvän 11,7 miljoonaa euroa eli 1,0 % yli talou-
sarvion.

Menoylityksestä 9,5 miljoonaa johtuu kaupungin saamista käyttötarkoi-
tussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoi-
tuksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.  Lisäksi var-
haiskasvatuksessa ennakoidaan 2,2 miljoonan euron ylitystä, joka joh-
tuu takautuvasti maksettavista tehtäväkohtaisista palkkasaatavista.

Varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa on muitakin ta-
lousarvioon sisältymättömiä menoja, jotka kuitenkin arvioidaan pystyt-
tävän sopeuttamaan talousarvioon. 

Varhaiskasvatuksessa ylityspaineita aiheuttavat myös takautuvasti 
maksettavien palkkasaatavien johdosta tehtävät pysyvät tehtäväkohtai-
set palkantarkistukset, jotka lisäävät menoja arviolta 1,5 miljoonalla eu-
rolla. Lisäksi kaupunkitasolla sovittu varhaiskasvatuksen opettajien 
suunnitteluajan pidennys kasvattaa menoja 3,0 miljoonalla eurolla ja 
varhaiskasvatuksen lakimuutoksen edellyttämät henkilöstörakenteen 
muutokset 0,9 miljoonaa eurolla. Ennusteessa on arvioitu, että nämä 
ylityspaineet pystytään sopeuttamaan talousarvioon.

Helsinki sai ammatillisen koulutuksen järjestämislupaansa joulukuussa 
2018 vuodeksi 2019 runsaat 1 000 opiskelijavuotta lisää. Päätöksen 
ajankohdasta johtuen lisäystä ei ole pystytty huomioimaan talousar-
viossa. Ennusteessa ei tässä vaiheessa ennusteta määrärahaylitystä 
tällä perusteella, vaikka koko opiskelijavuosimäärän ennustetaan toteu-
tuvan.

Investointimenot

Investoinneista ennustetaan jäävän käyttämättä 13,1 miljoonaa euroa, 
kun huomioidaan kaupunginvaltuuston tälle vuodelle näihin hankintoi-
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hin myöntämät ylitysoikeudet. Tämä johtuu vuodelle 2020 siirtyvistä tie-
totekniikkahankinnoista.

Asiakasmäärät

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan olevan lapsia 
noin 970 eli 2,5 % vähemmän, kun talousarviossa on ennakoitu. Kau-
pungin itse järjestämässä varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ennakoi-
daan alittavan talousarvion noin 700 lapsella. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan olevan 90 lasta 
vähemmän kuin talousarviossa. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alit-
tavan talousarvion 360 oppilaalla eli 0,9 %. Ruotsinkielisen perusope-
tuksen oppilasmäärän ennustetaan olevan talousarvion tasolla.

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan ylittävän 
talousarvion 220 oppilaalla eli 2,1 %.

Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion 75 opiskelijalla eli 1,0 % ja ruotsinkielisten lukioiden 46 opis-
kelijalla eli 3,8 %.

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion pysyvään järjestämislupaan vuodeksi 2019 saaduilla 1 029 
lisäopiskelijavuodella.  

Vapaan sivistystyön opetustuntimäärän ennustetaan kasvavan 400 
tunnilla eli 1,8 %. 

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille helsinkiläisille (4h/pv) on totutet-
tu elokuusta 2018 alkaen. Kotihoidon tuen kuntalisästä luovuttiin yli 2-
vuotiaiden lasten osalta 1.5.2019 alkaen. 

Nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemisen kaupunkistrategiahanke 
Mukana-ohjelma hyväksyttiin 11.2.2019. Ohjelma sisältää 32 toimenpi-
dettä, jotka ovat käynnissä.

Kiusaamisen vastainen ohjelma on käynnistetty. Ohjelma otetaan käyt-
töön lukuvuonna 2019–2020. Suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä 
oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Ohjelmaan kytketään käyttöönotto-
kampanja. 

Koulutustakuuta toteutetaan edelleen Helsingissä, eli kaikille perusope-
tuksen päättäville on tarjolla jatkokoulutuspaikka. Ohjauksen vahvista-
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minen ja joustavien vaihtoehtojen tarjoaminen turvaavat kaikkien nuor-
ten toiselle asteelle siirtymistä ja opintoihin kiinnittymistä. 

Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta jatketaan suomen- ja ruotsinkieli-
sessä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa edelleen ja sitä on laajennettu ruotsinkieliseen 
varhaiskasvatukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. 

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 
2018–2021 hyväksyttiin kasvatus ja koulutuslautakunnassa 29.5.2018. 
Tavoitteena on taata kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatuk-
sen ja koulutukseen ja työelämään. 

Osaamiskeskus toimintaa on laajennettu ja toimintoja lisätty (digitali-
sointi, robotiikka, yrityskoordinointi, polkuryhmät ja uudet perustaito-
ryhmät). Stadin osaamiskeskuksen palvelut kattavat asiakkaan osaa-
misen kartoittamisen, puuttuvan osaamisen täydentämisen ja tuen 
ammatillisen tutkinnon suorittamiseen tai työllistymiseen. 

Helsingin kaupunki kohdensi 2 miljoonaa euroa maksuttoman toisen 
asteen -kokeiluun. Rahoitus kohdennetaan kaupungin lukioiden sekä 
Stadin ammattiopiston syksyllä 2019 aloittaville opiskelijoille käytettä-
väksi lainattaviin oppimateriaaleihin, HSL:n Helsingin sisäisiin matka-
kortteihin sekä kulttuurikäynteihin.

Varhennettu A1-kieli aloitettiin kaikilla 1. luokkalaisilla vuonna 2018 
syksyllä. 

Esiopetuksessa on käynnistetty syksyllä 2018 laajamittainen suomi-
englanti esiopetus. 

Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen 1. luokan aloituspaikkoja oli 
vuonna 2017 yhteensä 100. Syksystä 2018 alkaen aloituspaikkoja on 
lisätty eri puolille kaupunkia ja vuoden 2020 lopussa paikkamäärä on 
kaksinkertaistettu. 

Lukuvuonna 2019–2020 1. luokan aloituspaikkoja englanninkielisessä 
opetuksessa on yhteensä 50 ja kaksikielisessä suomi–englanti-opetuk-
sessa yhteensä 125. Lukuvuonna 2020–2021 on suunniteltu lisättävän 
1. luokan aloituspaikkoja kaksikielisessä suomi–englanti-opetuksessa 
25. 

Lukiokoulutuksessa Ressun lukion IB-linjan aloituspaikkojen määrä on 
kaksinkertaistettu. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Helsingin 
kaupungille englanninkielisen lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on hakenut järjestämislupaa englannin-
kieliselle koulutukselle. 1.1.2019 alkaen englanninkielisen koulutuksen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 9 (49)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
12.11.2019

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

järjestämislupa myönnettiin matkailualan perustutkintoon (aloitettu), 
media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä ravintola- ja ca-
teringalan perustutkintoon. 

Kiinan kielen opetusta on laajennettu aloittamalla Itäkeskuksen perus-
koulussa kiinan opetus A1-kielenä ensimmäiseltä luokalta syksyllä 
2018 alkaen. Helsingin kielilukiossa kiinan kielen tarjontaa lisätään. 

Kielitaitoa on monipuolistettu lisäämällä kielikylpyopetusta ja -kasvatus-
ta. 

Kielirikasteinen esiopetus jatkui syksyllä 2018 neljällä alueella ja neljäl-
lä kielellä: venäjä, ranska, englanti ja espanja. Lisäksi kielikirikasteinen 
englannin kielen opetus aloitettiin neljässä koulussa. 

”Nordiska skolan” -suunnittelu on käynnistetty. Vuoden 2019 lopussa 
konsepti on esiteltävissä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle. 

Myllypuron kampuksella, rakennusalan osaamiskeskittymässä Stadin 
ammatti- ja aikuisopisto toimii yhteistyössä ammattikorkeakoulu Metro-
polian sekä alan yritysten ja ympäröivän yhteisön kanssa. Tilasuunnit-
telu pohjautuu Metropolian kanssa sovittuun yhteistyöhön ja tilojen yh-
teiskäyttöön. Tilojen toteutus on talonrakentamisohjelmassa suunniteltu 
vuosille 2020–2022, hanke toteutetaan vuokratilahankkeena. 

Urhea-kampusta edistetään urheiluosaamisen keskittymänä. Urhea-
kampus muodostuu Mäkelänrinteen lukion laajennuksesta, urheiluhal-
lista sekä opiskelija- asuntorakennuksista. Yhteishankkeessa on kartoi-
tettu tilojen yhteiskäyttöä lukion, urheiluhallin ja HOASin kesken. Hank-
keen rakennustyöt ovat alkaneet. 

Sophie Mannerheim sairaalakoulun tilat Mechelininkadulta siirtyvät Ki-
velän sairaala-alueelle. Uudet tilat valmistuivat 5/2019. Sairaalakoulu-
toiminnan tilojen keskittämistä Laakson sairaala-alueelle suunnitellaan 
kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristö toimialan yhteis-
työnä. 

Työväenopistoissa opetusta laaditaan kuntalaisten yleissivistävistä tar-
peista lähtien. Työväenopisto tarjoaa jatkuvasti ict-taitoihin ja medialu-
kutaitoon liittyviä kursseja ja luentoja. Digitaalisia oppimisympäristöjä 
käytetään kaikissa oppiaineissa ja avoimissa oppimisympäristöissä. 

Toimiala on osallistunut aktiivisesti Helsingin kaupungin digitalisaatio-
ohjelman ja sen kaupunkiyhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden mää-
rittelyyn ja toteuttamiseen. Kaupungin digiohjelman kärkihankkeena on 
proaktiivisena palveluna esiopetuspaikan tarjoaminen. 
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Opetuksen digitalisaatio-ohjelma päättyy vuoden 2019 lopussa. Ope-
tuksen ja kasvatuksen digivisiota jatketaan osallistamalla päiväkodit, 
koulut ja oppilaitokset miettimään tulevaisuuden pedagogisia ratkaisu-
ja. 

Älykoulun toimintamallin luominen käynnistyy digitalisaatiokehittämisen 
yhteydessä. Määrittelyssä hyödynnetään käyttäjätarinoita, joita on tehty 
keväällä 2019.

Sitovat tavoitteet

Toimialla on kaksi sitovaa tavoitetta. Molempien sitovien tavoitteiden 
arvioidaan toteutuvan. Tavoitteen ”Käytämme koko kaupunkia oppimi-
sen ja työnteon ympäristönä” perusopetusta koskevan mittarin toteu-
tuminen on kuitenkin epävarmaa.

Riskit ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen palvelujen kysynnän ennustaminen on haastavaa 
johtuen päivitetystä väestöennusteesta, työllisyyden parantumisesta 
sekä yli 2-vuotiaiden kotihoidon tuen Helsinki-lisän lakkaamisesta 1.5. 
2019 alkaen. Epävarmuutta menoennusteen aiheuttavat myös työehto-
sopimusten muutosten vaikutukset.

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä vaikeuttaa pätevän henkilös-
tön rekrytoinnin haasteellisuus. Osa pysyvästä henkilöstötarpeesta 
joudutaan hoitamaan tilapäisesti sijaistyövoimalla.

Helsingin kaupunki sai joulukuussa 2018 ammatillisen koulutuksen jär-
jestämislupaansa 1 029 opiskelijavuotta lisää vuoden 2019 ajaksi. Pää-
töksen ajankohdasta johtuen lisäystä ei ole pystytty huomioimaan ta-
lousarviossa. Ennusteessa ei tässä vaiheessa ennusteta määrärahayli-
tystä tällä perusteella, vaikka myös lisäopiskelijavuosien ennustetaan 
toteutuvan.

Vuonna 2018 käsittelyyn tulleet epäpätevyysalennusten korvaukset 
ovat tulleet maksuun vuonna 2019. Ennustettu korvausten summa on 
2,2 miljoonaa euroa. Tähän ei ole varauduttu talousarviossa.

Ennusteen edellyttämät toimenpiteet

Ennusteen mukaan toimialan käyttötalousmenot ovat ylittämässä ta-
lousarvion 11,7 miljoonalla eurolla. Ylitys on pääosin teknistä, koska 
kaupunki saa menoja vastaavasti talousarvion ulkopuolista rahoitusta. 

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion noudattamisohjeiden mu-
kaan mahdolliset käyttötalouden ylitysoikeusesitykset on tehtävä mar-
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raskuun loppuun mennessä eli tämän ennusteen perusteella. Päätö-
sehdotukseen sisältyy ylitysoikeusesitys perusteluineen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Väliraportti 161019 Syrjäytymisen ehkäisemisen erillismääräraha

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 295

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 145



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 12 (49)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
12.11.2019

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

§ 358
Jätkäsaaren peruskoulun irtokalusteiden lisähankinta

HEL 2019-006062 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että Jätkäsaaren peruskoulun lisähankinnat tehdään Martela 
Oyj:ltä.

Hankinnan kokonaisarvo on 45 700 euroa, alv. 0%

Kyseessä on suorahankintana tehtävä lisätilaus (HankL § 41) lauta-
kunnan 18.6.2019 tekemään hankintapäätökseen.

Tulevia koulurakennuksia suunniteltaessa varataan riittävästi rauhalli-
sia pieniä oppimistiloja oppilaille, jotka tarvitsevat häiriöttömän tilan 
keskittymistä vaativiin tehtäviin. Tilojen osalta tulee huomioida esteet-
tömyys. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Tulevia koulurakennuksia suunniteltaessa varataan riittä-
västi rauhallisia pieniä oppimistiloja oppilaille, jotka tarvitsevat häiriöt-
tömän tilan keskittymistä vaativiin tehtäviin. Tilojen osalta tulee huo-
mioida esteettömyys.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteet Jätkäsaaren peruskoulun eriyttämisen tiloille

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Liite 1

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esitystekstistä ilmenevin pe-
rustein, että Jätkäsaaren peruskoulun lisähankinnat tehdään Martela 
Oyj:ltä.

Hankinnan kokonaisarvo on 45 700 euroa, alv. 0%

Kyseessä on suorahankintana tehtävä lisätilaus (HankL § 41) lauta-
kunnan 18.6.2019 tekemään hankintapäätökseen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 18.6.2019 § 198 
Jätkäsaaren peruskoulun irtokalustehankinnasta. Hankinnan kokonai-
sarvo oli 523 130,29 euroa, alv. 0 %. Hankinta tehtiin minikilpailutukse-
na puitejärjestelyn sisällä. 

Syyslukukauden aikana koulussa on todettu olevan tarvetta avoimien 
oppimistilojen lisäksi, myös pienille ja yksityisemmille oppimistiloille. 
Näitä tiloja tarvitsevat lähinnä erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat.

Hankittavaksi esitetään 3 kpl Framery Q puhelinkoppia, jotka kooltaan 
ja ominaisuuksiltaan täyttävät koulun lisätilojen tarpeen. Martela Oyj 
jätti kyseisistä puhelinkopeista tarjouksen 30.4.2019 ja vahvisti sähkö-
postilla 1.11.2019 tarjoushinnan olevan voimassa.

Hankinnan kokoarvo on 45 700 euroa, alv. 0 %.

Hankinta tehdään hankintalain (§ 41) mukaisena suorahankintana. 
Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimitta-
jan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on 
aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laa-
jentaminen. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteet Jätkäsaaren peruskoulun eriyttämisen tiloille
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti

Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 198

HEL 2019-006062 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että Jätkäsaaren peruskoulun irtokalusteita hankitaan seuraavilta 
puitesopimustoimittajilta:

 AJ Tuotteet Oy Ab
 Isku Interior Oy
 Kinnarps Oy
 Suomen kirjastopalvelu Oy
 Kuopion Woodi Oy
 Lekolar-Printel Oy
 Martela Oyj
 Modeo Oy
 Tavara Trading TTR Oy 

ja
 Input Interior Oy.

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

Hankinnan kokonaisarvo on 523 130,29 euroa, alv. 0 %.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän päätöksen 
osalta heti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi
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§ 359
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten otto-oi-
keus

HEL 2017-006497 T 00 01 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 360
Osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin uudis-
rakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuun-
nitelmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutet-
tavan 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 on esitelty 4.9.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 3) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

C

perustaa päiväkodin osoitteeseen Capellan puistotie 27, 00580 Helsin-
ki.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk_dh Capellan puistotie 27, tarveselvitys 16.10.2019
2 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617
3 Lpk_dh Capellan puistotie 27, työsuojelun lausunto 4.9.2019

Muutoksenhaku

A ja C Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Esitysehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 17.6.2019 
päivätystä, osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta.

Kalasatama on rakentuva alue, jonka myötä alueella tarvitaan lisää 
päiväkotitiloja. Suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee Kallion peruspii-
rissä ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin. Viimeisimmän väestöennus-
teen mukaan peruspiirissä 1–6-vuotiaiden lasten väestömäärä kasvaa 
vuosina 2018–28 noin 1150 lapsella, joista ruotsinkielisiä arvioidaan 
olevan noin 35. Peruspiirin alue on osa ruotsinkielistä pohjoista var-
haiskasvatusaluetta. Peruspiirin lapsimäärän kasvusta suurin osa koh-
distuu Kalasataman alueelle.

Rakennettavan päiväkodin lisäksi alueelle on kaavoitettu tontit kahdelle 
päiväkodille (Sompasaari ja Nihti). Kaavoitus jatkuu siten, että alueen 
pohjoisosassa (Verkkosaaren pohjoisosa, Hermanninranta ja Kyläsaa-
ri) tullaan varautumaan kolmeen päiväkotitonttiin. Lisäksi alueelle on 
suunnitteilla yksityisiä päiväkoteja. Uudishankkeen valmistuttua on 
suunniteltu, että vuorohoidon palvelut siirretään Kalasataman alueella 
sijaitsevasta päiväkoti Pikkutyllistä osoitteeseen Capellan puistotie 27 
rakennettavaan päiväkotiin. Tämä parantaa ruotsinkielisten vuorohoito-
palveluiden järjestelyjä.
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Rakennettavassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esio-
petusta 1–6-vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Palvelutar-
peeseen saadaan tällä hankkeella noin 330 uutta varhaiskasvatuksen 
tilapaikkaa, joista noin 246 tulee suomenkieliselle toiminnalle ja noin 84 
ruotsinkieliselle toiminnalle. Päiväkotiin toteutetaan tilat myös vuoro-
hoidolle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja 
joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. Uudishankkeen nimet 
päätetään myöhemmässä vaiheessa.

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.1.2023 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 suomen- ja ruotsinkie-
listen lähipalveluiden järjestämisen Kalasataman alueella ja parantavat 
näin lasten ja perheiden arkea. Turvalliset, terveelliset ja riittävät uudet 
tilat luovat hyvät edellytykset varhaiskasvatuksen toiminnalle ja vastaa-
vat lähialueen palvelutarpeisiin.

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
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Hankkeessa toteutetaan tilat suomen- ja ruotsinkieliselle päiväkodille, 
jossa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja 
joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön 
oppia ja kasvaa. Hankkeen yhteydessä toteutetaan tilat ympärivuoro-
kautiselle vuorohoidolle, mikä aiheuttaa vaatimuksia tilasuunnittelulle 
niissä osissa rakennusta, jossa järjestetään illan ja yön aikainen hoito. 
Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilo-
jen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Tilat suun-
nitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamisen.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 2795 htm². Kustannusarvio on 14,0 milj. euroa. 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 29,86 eu-
roa/m²/kk eli noin 1 001 504 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 340 
000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia. Ar-
vio muuttokustannuksista on noin 45 000 euroa. Vuosittaiset toimin-
nankustannukset ovat noin 3 541 000 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 27.6.2019 osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan 
päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsitellyt 
29.10.2019 päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitystä ja samalla 
esittänyt sen hyväksymistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374
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paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk_dh Capellan puistotie 27, tarveselvitys 16.10.2019
2 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617
3 Lpk_dh Capellan puistotie 27, työsuojelun lausunto 4.9.2019

Muutoksenhaku

A ja C Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 29.10.2019 § 29

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
daghem på adressen Capellas allé 27 godkänns i enlighet med bila-
gan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 67

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Capellan puistotie 27:n uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäis-
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hinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja rakennetun omaisuuden hal-
lintapäällikön 14.6.2019 tekemä päätös suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
voittajasta saa lainvoiman.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepää-
töstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 361
Osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan päiväkodin uudisra-
kennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, lausunto hankesuunni-
telmasta ja päätös päiväkodin perustamisesta

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan päiväkodin uu-
disrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutetta-
van päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 2). Lisäk-
si kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seu-
raavaa:

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 on esitelty 4.9.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 3) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

C

perustaa päiväkodin osoitteeseen Koirasaarentie 31, 00590 Helsinki.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk_dh Koirasaarentie 31, tarveselvitys 16.10.2019
2 Hankesuunnitelma_lpk Koirasaarentie 31_190617
3 Lpk_dh Koirasaarentie 31, työsuojelun lausunto 4.9.2019

Muutoksenhaku

A ja C Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Esitysehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 17.6.2019 
päivätystä, osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan päiväkodin 
uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta.

Kruunuvuorenranta on rakentuva alue, jonka myötä alueella tarvitaan 
lisää päiväkotitiloja. Suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee Laajasalon 
peruspiirissä ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin. Viimeisimmän väes-
töennusteen mukaan peruspiirissä 1–6-vuotiaiden lasten väestömäärä 
kasvaa vuosina 2018–28 noin 900 lapsella, joista ruotsinkielisiä arvioi-
daan olevan noin 40. Suunniteltu päiväkoti tulee palvelemaan koko 
ruotsinkielistä itäistä varhaiskasvatusaluetta. Peruspiirin lapsimäärän 
kasvusta suuri osa kohdistuu Kruunuvuorenrannan alueelle.

Kruunuvuorenrannan alueelle on valmistunut vuoden 2019 alussa päi-
väkoti Borgströminmäki. Päiväkoti Tahvonlahtea korvaavaan raken-
nukseen tulee noin 100 varhaiskasvatuksen tilapaikkaa enemmän kuin 
oli vanhassa päiväkoti Tahvonlahdessa. Kruunuvuorenrannan palvelu-
kortteliin tulee koulun, päiväkodin ja leikkipuiston tiloja sekä liikuntahal-
li. Lisäksi alueelle on suunnitteilla yksityisiä päiväkoteja. Uudishank-
keen valmistuttua on suunniteltu, että ruotsinkielisten varhaiskasvatus-
palveluiden tilaverkkoa alueella tarkastellaan kokonaisuutena.
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Rakennettavassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esio-
petusta 1–6-vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Palvelutar-
peeseen saadaan tällä hankkeella noin 210 uutta varhaiskasvatuksen 
tilapaikkaa, joista noin 147 tulee suomenkieliselle toiminnalle ja noin 63 
ruotsinkieliselle toiminnalle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee 
käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. Uu-
dishankkeen nimet päätetään myöhemmässä vaiheessa.

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.8.2021 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 suomen- ja ruotsinkie-
listen lähipalveluiden järjestämisen Kruunuvuorenrannan alueella ja pa-
rantavat näin lasten ja perheiden arkea. Turvalliset, terveelliset ja riittä-
vät uudet tilat luovat hyvät edellytykset varhaiskasvatuksen toiminnalle 
ja vastaavat lähialueen palvelutarpeisiin.

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
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Hankkeessa toteutetaan tilat suomen- ja ruotsinkieliselle päiväkodille, 
jossa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja 
joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön 
oppia ja kasvaa. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka 
muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisym-
päristönä. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja 
suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatus-
suunnitelman tavoitteiden toteuttamisen.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 1817 htm². Kustannusarvio on 9,14 milj. euroa. 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 29,36 eu-
roa/m²/kk eli noin 640 165 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 230 
000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia. Ar-
vio muuttokustannuksista on noin 31 000 euroa. Vuosittaiset toimin-
nankustannukset ovat noin 2 244 000 euroa.

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 27.6.2019 osoitteeseen Koirasaarentie 31 toteutettavan 
päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsitellyt 
29.10.2019 päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitystä ja samalla 
esittänyt sen hyväksymistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Lpk_dh Koirasaarentie 31, tarveselvitys 16.10.2019
2 Hankesuunnitelma_lpk Koirasaarentie 31_190617
3 Lpk_dh Koirasaarentie 31, työsuojelun lausunto 4.9.2019

Muutoksenhaku

A ja C Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 29.10.2019 § 28

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
daghem på adressen Hundholmsvägen 31 godkänns i enlighet med bi-
lagan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 66

HEL 2019-005733 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Koirasaarentie 31:n uudisraken-
nuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, et-
tä hankkeen enimmäislaajuus on 2 229 brm² ja hankkeen enimmäishin-
ta on arvonlisäverottomana 9 700 000 euroa huhtikuun 2019 kustan-
nustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
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sunnon ja rakennetun omaisuuden hallintapäällikön 14.6.2019 tekemä 
päätös hankkeen suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta saa lain-
voiman.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 362
Osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 rakennettavien lisätilojen 
ja Kuninkaantammenkierto 3 väliaikaisen lisätilan tarveselvityksen 
hyväksyminen

HEL 2019-011072 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä

A

osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 toteutettavan päiväkodin ja 
Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen (1-4 luokat) 
pysyvien tilojen tarveselvityksen sekä

B

osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 3 toteutettavan päiväkoti Kunin-
kaantammen ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipis-
teen (1–2 luokat) väliaikaisen lisätilan tarveselvityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkei-
den kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko proses-
sin ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimi-
sympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pi-
tävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, pysyvät lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja 
Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-4lk)

2 Tarveselvityslomake, väliaikaiset lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja 
Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-2lk)

3 Tilaohjelma, pysyvät lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannelmäen 
peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-4lk)

4 Tilaohjelma, väliaikaiset lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannel-
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mäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-2lk)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pysyvät lisätilat osoitteessa Kuninkaantammenkierto 22 tilat toteute-
taan käyttöön kalustettuina elokuuhun 2022 mennessä. Perusopetuk-
sen lisätilat suunnitellaan 250 lapselle. Varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen lisätiloja tarvitaan 210 lapselle. 

Ennen pysyvien lisätilojen valmistumista tarvitaan väliaikaisia lisätiloja 
alkuopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Tiloja 
suunnitellaan osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 3. Tammikuusta 
2020 alkaen tilat tarvitaan noin 25 alkuopetukseen osallistuvalle oppi-
laalle ja noin 45 lapselle varhaiskasvatuksessa. Lukuvuonna 2020–21 
tarvitaan edellä kerrotun lisäksi noin 40 paikkaa ja lukuvuonna 2021–22 
tarvitaan näiden lisäksi noin 40 paikkaa. Väliaikainen lisätila tarvitaan 
yhteensä noin 150 lapselle kunnes pysyvät tilat valmistuvat elokuuksi 
2022. 

Toteutettavissa väliaikaisissa ja pysyvissä tiloissa voidaan joustavasti 
järjestää varhaiskasvatusta ja perusopetusta uuden rakentuvan alueen 
muuntuviin tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoit-
tamisessa ja esimerkiksi WC-tilojen lukumäärässä.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

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

Kaarelan alueella on tehty alueellinen palvelutilaverkkotarkastelu vuon-
na 2016. Siinä selvitettiin väestön kasvun aiheuttamaa palvelutilojen 
tarvetta. Kaarelan peruspiirissä sijaitseva Kuninkaantammen osa-alue 
on yksi Helsingin uusista asuinalueista, jota on suunniteltu noin 5000 
asukkaalle. Kuninkaantammen pysyvä koulu-päiväkotirakennus talon-
rakentamisohjelmassa vuosina 2021–22 toteutettava hankkeena. Alu-
een palvelutarpeen kasvua on ennakoitu ja sinne on toteutettu pavil-
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jonkipäiväkoti / koulurakennus, joka otettiin käyttöön syksyllä 2018. Pa-
viljonkirakennusta tarvitaan pysyvän rakennuksen valmistumisen jäl-
keenkin varhaiskasvatuksen käyttöön alustavan arvion mukaan vuo-
teen 2028 asti. Kuninkaantammen alueen rakentaminen on ollut vilkas-
ta, alueella tarvitaan edelleen lisätiloja vuosiksi 2020–22 perusopetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen käyttöön ennen kuin alueen pysyvä kou-
lu/päiväkotirakennus valmistuu.  

Vuoden 2018 alussa Kuninkaantammen alueella asui noin 50 alle kou-
luikäistä 1–6-vuotiasta ja noin 20 7–10-vuotiasta lasta. Viimeisimmän 
väestöennusteen mukaan vuoden 2023 alussa vastaavat luvut ovat 
390 ja 130 lasta. 

Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjes-
tämiselle ja voi tuoda lisäkustannuksia toimialalle.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudet turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset 
koulun ja päiväkodin toiminnalle ja vastaavat erityisesti Kuninkaan-
tammen mutta myös lähialueiden palvelutarpeisiin.  

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

Tilat edistävät perusopetus perusopetus- ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitel-
mien toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan perusopetukselle ja päiväkodille pedagogisesti 
monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka 
edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja 
kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja 
suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen. 

Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien 
taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden suunnittelussa ja varus-
telussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, lii-
kunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. 

Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin ja koulun käyttäjille että alueen 
asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. 
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Koulun ja päiväkodin saattoliikenne ja koulun huoltopiha suunnitellaan 
toisistaan erillisiksi.

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

Päiväkoti Kuninkaantammen ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaan-
tammen toimipisteen (1–4 luokat) tilatarpeet pysyville lisätiloille ja nii-
den valmistumiseen asti tarvittaville väliaikaisille lisätiloille esitetään liit-
teenä olevissa huonetilaohjelmissa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Pysyvät lisätilat osoitteessa Kuninkaantammenkierto 22 ovat laajuudel-
taan 3 350 hym². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonais-
vuokra on noin 25,5 euroa/m²/kk eli noin 1 195 0000 euroa/vuosi. 

Väliaikaiset lisätilat osoitteessa Kuninkaantammenkierto 3 ovat laajuu-
deltaan 1 800 hym². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonais-
vuokra on noin 25,9 euroa/m²/kk eli noin 557 700 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Väliaikaisten lisätilojen han-
kinnoissa huomioidaan kalusteiden, varusteiden ja laitteiden siirrettä-
vyys pysyviin tiloihin.

Pysyvien lisätilojen käynnistämiskustannuksiin varataan 400 000 eu-
roa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia. Muutto-
kustannusarvio on noin 47 000 euroa, siivouskustannusarvio on noin 
71 000 euroa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta 
ovat yhteensä noin 4 500 000 euroa/vuosi. 

Väliaikaisten lisätilojen käynnistämiskustannuksiin varataan 130 000 
euroa ja noin 29 000 euron tieto- ja viestintäteknologian kustannuksiin. 
Muuttokustannusarvio on noin 25 000 euroa, siivouskustannusarvio on 
noin 35 000 euroa / vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen 
osalta ovat yhteensä noin 1 600 000 euroa / vuosi. 

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

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen- 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin ja koulun henkilökun-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 33 (49)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
12.11.2019

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

taa on osallistettu hankkeen suunnitelmien valmistelemiseen ja peda-
gogisen suunnitelman tekemiseen.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, pysyvät lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja 
Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-4lk)

2 Tarveselvityslomake, väliaikaiset lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja 
Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-2lk)

3 Tilaohjelma, pysyvät lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannelmäen 
peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-4lk)

4 Tilaohjelma, väliaikaiset lisätilat: Päiväkoti Kuninkaantammi ja Kannel-
mäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste (1-2lk)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 363
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Väinölän-
katu 7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen pe-
rusparannuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoitteessa 
Väinölänkatu 7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
perusparannuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja koulutus-
lautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa: 

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

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

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

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 22.5.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Käpylän pk Väinölä HS 11.07.2019
2 Käpylän pk Väinölä HS Liitteet 11.7.2019
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3 käpylän_pk_väinölä_ lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 11.7. 2019 
päivätystä, osoitteessa Väinölän katu 7 sijaitsevan Käpylän peruskou-
lun, Väinölän-rakennuksen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma 
koskee perusparannushankkeena toteutettavia tiloja.

Käpylän peruskoulu toimii kolmessa rakennuksessa, Hykkylä-rakennus 
(Mäkelänkatu 93) on perusparannettu vuosina 2010–2011. Untamo-ra-
kennus (Untamontie 2) ja Väinölä-rakennus (Väinölänkatu 7) ovat laa-
jan perusparannuksen tarpeessa. Koulun toiminnan edellyttämät tilat 
suunnitellaan ottaen huomioon kaikkien kolmen rakennuksen tilakapa-
siteetti. Hykkylä-rakennus on perusparannettu aiemmin, Väinölän pe-
rusparannus on tavoitteena toteuttaa vuosina 2021–2022, jonka jäl-
keen toteutetaan Untamon perusparannus.

Tässä hankkeessa perusparannetaan Väinölä rakennuksen tilat, jotka 
suunnitellaan Käpylän peruskoulun käyttöön n. 330 oppilaalle. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muut-
tuvan palvelutarpeen mukaan. Käpylän peruskoulun tavoitteellinen op-
pilasmäärä on yhteensä 880 oppilasta.

Käpylän peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Yleisopetuksen oppi-
laat tulevat pääosin Käpylän ja Kumpulan alueilta. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan laatiman alueellisen tarkastelun perusteella on pää-
dytty kehittämään Käpylän koulun kolmea rakennusta suomenkielisenä 
peruskouluna.

Jatkosuunnittelussa tulee tilojen tarkemmat suunnitelmat hyväksyttää 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Rakentaminen alkaa tammikuussa 2021 ja rakennus otetaan kalustet-
tuna ja varusteltuna käyttöön 1.8.2022. Hankkeen toteutuksen aikatau-
lua ei kaupunkiympäristön toimialan arvion mukaan ole mahdollista no-
peuttaa.
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Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöl-
lisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkkoa suunnitellaan siten, että 
perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisesti lähikouluperiaatteella. Perusparannetut tilat mahdollistavat lä-
hipalveluiden järjestämisen palvelutarpeisiin Käpylän alueella ja paran-
tavat näin lasten ja perheiden arkea.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, oppilaan 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Osa tiloista voi toi-
mia asukaskäytössä ja näin lisätään yhteisöllisyyttä alueella.

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

Tilat edistävät opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan tilat koululle, jossa pedagogisesti monipuoli-
set, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka tukevat op-
pimista edistävää toimintaa ja mahdollistavat oppilaille hyvän ympäris-
tön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperi-
aatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetus-
suunnitelman tavoitteiden toteuttamisen. 

Jatkosuunnittelussa on huomioitava kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan ohjeistus peruskouluhankkeen toiminnallisiin vaatimuksiin ja tavoit-
teisiin.

Perusparannettujen tilojen vaikutus tila - ja toimintakustannuksiin

Uusien tilojen neliövuokran perusteena on 3 893 htm².Kaupunkiympä-
ristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 32,56 euroa/m²/kk eli noin 
1 521 073 euroa/vuosi kolmenkymmenen vuoden ajalle 3 %:n tuotto-
vaateella. Pääomavuokran osuus on 28,55 euroa/htm²/kk ja ylläpito-
vuokran osuus on 4,01 euroa/htm²/kk. Lopullinen pääomavuokra tarkis-
tetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan 
valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hanke sisältää myös piha-alueen perusparannuksen. Kunnostettavan 
piha-alueen laajuus on noin 4 683 m².
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Hankkeen käynnistämiskustannuksia varataan 785 000 euroa. Toimin-
nan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon han-
kintoja, ne arvioidaan erikseen. Muuttokustannusarvio ja siivouksen 
käynnistämiskustannus on noin 50 430 euroa ja siivouskustannusarvio 
on noin 80 600 euroa/vuosi. Hanke ei lisää toimintakustannuksia.

Rakennuksen koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen 
toteutuksen ajaksi. Arvioitu kustannus on 18 kk:n ajalta n. 1.36 milj. eu-
roa. Väistötiloja käytetään sen jälkeen Untamo-rakennuksen peruspa-
rannuksen väistötiloina. Väinölä-rakennuksen perusparannuksen han-
kesuunnitelmavaiheessa tutkittiin väistötilapaviljonkien sijoittamista 
koulun tontille. Tulevien väistötilojen sijoituksesta ei ole vielä tehty pää-
töstä.

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi osoitteeseen Mäkelänkatu 93 
sijoittuvan Käpylän peruskoulun tarveselvityksen 18.6.2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Helsingin kaupungin hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan tilahanketta 
koskevan hankesuunnitelman lausunnon hyväksymisestä.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Käpylän pk Väinölä HS 11.07.2019
2 Käpylän pk Väinölä HS Liitteet 11.7.2019
3 käpylän_pk_väinölä_ lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.10.2019 
§ 90

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
11.07.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 
2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 364
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 354, 355, 356, 357, 359, 360 (B), 361 (B), 362 ja 363 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 358 §.

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 360 (A ja C) ja 361 (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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2019 45 (49)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.11.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

+358 9 86390 FI02012566

Mikäli päätös on 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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 364 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Joakim Horsma Dani Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.11.2019.


