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Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Diarra, Fatim saapui 16:21, poissa: 18 - 22 §
Harms-Aalto, Martina
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Malin, Petra
Niskanen, Dani saapui 16:06
Pajula, Matias
Korppi, Anu varajäsen
Laisaari, Johanna varajäsen
Pihlaja, Kirsi varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

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

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

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

poistui 16:30, poissa: 28 - 31 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
18-31 §

Esittelijät
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Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
18-25 §, 31 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
26 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
27-29 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
30 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
18-31 §
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§ Asia

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

19 Asia/2 Ilmoitusasiat

20 Asia/3 Kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteiden arvioinnin tulokset

21 Asia/4 Sisustussuunnittelupalvelujen hankinta ajalle 1.2.2020 - 31.1.2022

22 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Konepajan-
kuja 5C toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta ja pää-
tös päiväkotien perustamisesta

23 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Ressun peruskoulun ja 
Ressun lukion lisätilan päivitetystä hankesuunnitelmasta osoitteessa 
Ruoholahdenkatu 23

24 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kuninkaantammen koulun 
ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta

25 Asia/8 Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä

26 Asia/9 Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2020

27 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Ampu-
jantie 3 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitel-
masta

28 Asia/11 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

29 Asia/12 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

30 Asia/13 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

31 Asia/14 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 18
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 Martina Harms-Aallon ja Ma-
tias Pajulan sekä varatarkastajiksi Emma Karin ja Pia Kopran.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Ted Apterin sijasta 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 Martina Harms-Aallon 
ja Ted Apterin sekä varatarkastajiksi Emma Karin ja Pia Kopran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat:

 Kaupunginvaltuusto 15.1.2020 § 7: Pakilanpuiston allianssin hanke-
suunnitelma (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat): Kaupungin-
valtuusto hyväksyi Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-aste, päi-
väkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 13 372 brm² ja rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 52 800 000 eu-
roa heinäkuun 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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§ 20
Kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteiden arvioinnin tulokset

HEL 2020-001005 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin pe-
ruskoulujen rahoitusperiaatteiden arvioinnin tulokset.

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 Päätös Olk 17.5.2017 § 71
2 Arviointiraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Taustaa

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 (§ 71) kaupungin peruskoulujen ny-
kyiset rahoitusperiaatteet. Päätös on liitteenä. Rahoitusperiaatteilla tar-
koitetaan perusteita, joilla perusopetuksen määrärahat jaetaan koulujen 
kesken. 

Keskeinen muutos oli se, että uusissa rahoitusperiaatteissa luovuttiin 
aiemmin käytössä olleista tuntikehyskaavoista ja koulukohtaisten tunti-
hintojen käytöstä. Ne korvattiin euroa/oppilas ja osin eu-
roa/opetusryhmä-periaatteilla. Lisäksi uusissa periaatteissa vakiinnutet-
tiin koulujen johtokuntien päätösvalta määrärahojen kohdentamisessa 
eri menoihin. Aiemmin lautakunta oli antanut valtuutuksen vuodeksi 
kerrallaan tulosbudjetin yhteydessä.
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Uudistukselle oli valmistelutyössä asetettu neljä keskeistä perustetta, 
jotka olivat:

1. Uuden laskentamallin mukainen käytäntö on yksinkertaisempi, ym-
märrettävämpi ja läpinäkyvämpi
2. Uusi laskentatapa kannustaa kehittämään toimintatapoja
3. Uusi laskentatapa kohtelee kouluja tasapuolisemmin
4. Uusi laskentatapa korostaa koulujen toimivaltaa päättää määräraho-
jensa käytöstä

Uudistuksen yhteydessä lautakunta päätti kolmen vuoden siirtymäajas-
ta, jonka aikana rahoitusperiaatteiden uudistamisen aiheuttamia muu-
toksia yksittäisten koulujen budjeteissa tasoitetaan verrattuna aikai-
sempien periaatteiden tuottamaan budjettiin. Siirtymäaika päättyy vuo-
den 2020 lopussa ja vuonna 2021 siirrytään soveltamaan täysimääräi-
sesti uusia periaatteita.

Lautakunta myös edellytti, että uusien rahoitusperiaatteiden toimivuus 
arvioidaan ja raportoidaan lautakunnalle mahdollisine tarkistusesityksi-
neen. Rahoitusperiaatteiden arviointi tehtiin vuoden 2019 lopussa. 

Arviointi toteutettiin peruskoulujen rehtoreille suunnatulla arviointikyse-
lyllä sekä haastattelemalla erikseen perusopetuksen johtoa palveluko-
konaisuuksien johtajista aluepäälliköihin. Arviointiraportti on liitteenä.

2. Arvioinnin keskeiset tulokset

Arvioinnin keskeiset tulokset (arviointiraportin sivu 20) ovat:

1. Uudistukselle asetettujen periaatteiden toteutuminen näyttää ar-
vioinnin perusteella toteutuvan kohtuullisen hyvin. Rehtoreiden näke-
mysten mukaan uudistetut rahoitusperiaatteet lisäävät erityisesti rahoi-
tuksen läpinäkyvyyttä ja korostavat koulujen toimivaltaa päättää määrä-
rahojensa käytöstä.  Uusia rahoitusperiaatteita pidetään myös pää-
sääntöisesti yksinkertaisina ja ymmärrettävinä. Heikoimmin uudistuk-
selle asetetuista periaatteista suhtaudutaan sen tavoitteeseen kohdella 
eri kouluja tasapuolisemmin. Keskeiset epäselvyydet tältä osin näyttä-
vät liittyvän isojen ja pienten koulujen välisiin eroavaisuuksiin.

2. Uuden rahoitusmallin mukaisilla oppilaskohtaisilla yksikköhinnoilla 
näyttää arvioinnin perusteella olevan myönteisiä vaikutuksia koulujen 
toimintaan. Rehtoreiden vastauksissa korostuvat erityisesti uudistuksen 
mahdollisuudet joustavaan ja tarkoituksenmukaiseen resurssien käyt-
töön sekä erityisesti mahdollisuudet erityisoppilaiden parempaan tuke-
miseen. Uuden rahoitusperiaatteen mukaisilla laskentakaavoilla näh-
dään myös olevan jonkin verran myönteisiä vaikutuksia ryhmäkokoihin.
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3. Uusien rahoitusperiaatteiden vahvempi fokusoituminen erityisope-
tukseen saattaa madaltaa erityisoppilaaksi määrittelyn kynnystä sekä 
toisaalta johtaa koulujen erilaisiin käytäntöihin erityisopetuspäätösten 
tekemisessä. 

4. Rehtoreiden saama tuki talouden ja toiminnan suunnittelun tueksi 
rahoitusperiaateuudistuksen nivelvaiheessa on tällä hetkellä riittämä-
töntä. Yli puolet kyselyyn vastanneista rehtoreista kaipasi enemmän tu-
kea talouden suunnitteluun. Keskeisiä tukimenetelminä toivottiin erityi-
sesti yleisiä talouskoulutuksia, parempia laskentatyökaluja sekä henki-
lökohtaisempaa ja vertaisapuun perustuvaa ohjausta.

Perusopetuksen rahoitusmallia on arvioitu myös perusopetuksen ta-
lousryhmässä, jossa arviointia oli tekemässä suomen- ja ruotsinkielisen 
perusopetuksen rehtoreita, perusopetuksen johtoa sekä talousasian-
tuntijoita.  Rahoitusmallin perusperiaatteet arvioitiin lähtökohtaisesti 
toimiviksi. Keskusteluissa nousi esille samoja kehittämistarpeita, kun 
arviointikyselyssäkin.

3. Jatkotoimenpiteet

Arviointikyselyn tulokset esiteltiin rehtoreille tammikuussa rehtori-
iltapäivässä. Keskusteluissa nousi esille talousosaamisen lisäämistar-
peet ja budjetin laadintaa helpottavien työkalujen kehittäminen. Rehto-
reilta saatu palaute otetaan huomioon koulutuksien ja työkalujen kehit-
tämisessä ja niitä ryhdytään toteuttamaan jo kevään 2020 koulutuksis-
sa maalis-huhtikuussa.

Rahoitusmallia ja sen muutostarpeita käsitellään kevään aikana laa-
jemmin rehtoreiden kanssa ja niiden pohjalta valmistellaan tarvittavat 
muutokset rahoitusperiaatteisiin yhdessä rehtoreiden kanssa. Mikäli 
muutokset edellyttävät tarkistuksia lautakunnan päättämiin yleisperiaat-
teisiin, muutosesitykset tuodaan lautakunnan päätettäviksi toukokuussa 
2020. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta. 

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 Päätös Olk 17.5.2017 § 71
2 Arviointiraportti
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
Sisustussuunnittelupalvelujen hankinta ajalle 1.2.2020 - 31.1.2022

HEL 2019-012769 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että sisustussuunnittelupalvelu-
jen puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.2.2020 - 31.1.2022 valitaan seu-
raavat sisustussuunnittelutoimistot:

1. Arkkitehtitoimisto Hormia Oy (0671509-0)
2. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (2474031-0)
3. AVARRUS Arkkitehdit Oy, (2172875-4)
4. Profit Interior Oy, sisustusarkkitehtitsto (2504321-8)
5. KM Interiors Oy (1633608-6)
6. Sistem Oy (0199750-0)
7. MAIN Interiors Oy (2621317-8)
8. Innovarch Oy (1642205-6)
9. Design Office KOKO3 Ltd (1082444-1)

10. JKMM Arkkitehdit Oy (2676548-2)  

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Tilassa Oy:n tar-
jouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska kaikki vähimmäisvaatimuk-
set eivät täyttyneet.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät puitesopimuk-
set ja päättämään sopimukseen sisältyvän yhden (1) vuoden optiokau-
den käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuk-
sien irtisanomisesta tai purkamisesta.  

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa tilapalvelu-
päällikön allekirjoittamaan erilliset, hankkeittain tehtävät konsulttisopi-
mukset. 

Sisustussuunnittelupalveluja arvioidaan hankittavan sopimuskaudella 
mukaan lukien optiovuosi, enintään n. 700 000 eurolla, alv. 0 %.

Sopimuskausi on 2 vuotta. Sopimukseen sisältyy yhden (1) vuoden op-
tio. 

Suunnittelutyön tuloksena syntyviin suunnitelmiin ja asiakirjoihin on 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tilaajana tekijän- ja käyttöoikeu-
det.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko 0402

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu hankintapalveluiden kilpailutukseen HEL2019 - 
012769 Yksilöimättömien sisustussuunnittelupalvelujen hankinta ajalle 
1.2.2020 - 31.1.2022. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menette-
lyä ja hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 18.12.2019 HILMA-
ilmoituskanavassa ja Cloudia-tarjouspalveluissa.

Sisustussuunnittelupalvelujen sopimus päättyi 31.12.2019.

Hankinta sisältää sisustussuunnittelupalveluja peruskoulujen, lukioiden, 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston, suomen- ja ruotsinkielisen työväeno-
piston ja varhaiskasvatuksen uudisrakennus- ja perusparannuskohtei-
den sekä lisätilojen irtokalustesuunnitteluun

Tarjouspyynnön mukaisesti puitesopimus esitetään tehtäväksi enintään 
10 sisustussuunnittelutoimiston kanssa.

Määräaikaan 20.1.2020 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti 14 tarjoa-
jaa;  Arkkitehtitoimisto Hormia Oy, AVARRUS Arkkitehdit Oy, Design 
Office KOKO3 Ltd, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Innovarch Oy, 
JKMM Arkkitehdit Oy, KM Interiors Oy, KVA Arkkitehdit Oy, MAIN Inte-
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riors Oy, Profit Interior Oy, Sistem Oy, Suunnittelutoimisto Jarmo Reini-
lä Oy, Tilassa Oy ja VERSTAS Arkkitehdit Oy.

Tilassa Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi, koska vähimmäisvaatimuk-
sena pyydettyä Rating Alfa raporttia ei esitetty.

Vertailuun valittiin Arkkitehtitoimisto Hormia Oy, AVARRUS Arkkitehdit 
Oy, Design Office KOKO3 Ltd, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Inno-
varch Oy, JKMM Arkkitehdit Oy, KM Interiors Oy, KVA Arkkitehdit Oy, 
MAIN Interiors Oy, Profit Interior Oy, Sistem Oy, Suunnittelutoimisto 
Jarmo Reinilä Oy ja VERSTAS Arkkitehdit Oy .

Tarjousmenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Valintaperusteena oli 
kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatu suhde. Hinta vertail-
tiin erikseen kahden hintaluokan osalta (80p+80p) ja laatupisteitä an-
nettiin tarjotuista resursseista (5p) ja työllistämisestä (5p).

Hankinnan kokonaisarvoksi arvioidaan enintään 700 000 euroa, alv. 0 
%, joka perustuu rakennusohjelman mukaisiin koulu,- päiväkoti- ja op-
pilaitoshankkeisiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sisustussuunnittelu tehdään ir-
tokalusteiden osalta pääasiassa kaupungin puitesopimustoimittajien 
kalusteita käyttäen. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan kestävän 
kehityksen ja yhteiskuntavastuun periaatteita.

Hankkeiden sisustussuunnittelu minikilpailutetaan sopimuksen mukai-
sesti. Suunnittelupalvelua tilattaessa tehdään jokaisesta hankkeesta 
erillinen konsulttisopimus.

Valituksi esitetyistä suunnittelutoimistoista viisi (5) sitoutuu heikossa 
työmarkkina-asemassa olevan työttömän henkilön työllistämisen vähin-
tään yhdeksän (9) kuukauden työssäoloehdon täyttävään työsuhtee-
seen (vähintään 18 tuntia/viikossa) tai vaihtoehtoisesti ammatilliseen 
tutkintoon johtavaan oppisopimukseen. 

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 vertailutaulukko 0402

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
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§ 22
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Konepa-
jankuja 5C toteutettavan päiväkotihankkeen hankesuunnitelmasta ja 
päätös päiväkotien perustamisesta

HEL 2019-005224 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

A

päätti perustaa kaksi päiväkotia, yhden suomenkielisen ja yhden ruot-
sinkielisen, osoitteeseen Konepajankuja 5C, 00510 Helsinki.

B

lausui liitteenä 1 olevasta hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. 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, lasten 
ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 23.9.2019. Työsuojelun lausunto on otettu 
huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897
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seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Lpk Fredriksberg
2 Suomen ja ruotsinkielinen päiväkoti, Konenpajantie, työsuojelun lausun-

to

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt 5.12.2019 kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 
Fredrigsbergin vuokrahankkeen hankesuunnitelmasta. Kyseisiin tiloihin 
osoitteessa Konepajankuja 5C sijoittuu kaksi päiväkotia.

Pasilan Konepajan alueelle suunnitellut päiväkodit sijaitsevat Vallilan 
peruspiirissä, ja se vastaa myös Alppiharjun sekä Pasilan palvelutar-
peisiin. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2028 
Alppiharjun, Pasilan ja Vallilan peruspiirien 1-6 vuotiaiden lasten määrä 
kasvaa yhteensä noin 400 lapsella. Väestönkasvu painottuu Pasilan 
alueelle.

Fredriksbergin C-talon 1. ja 2. kerrokseen suunnitellaan tilat varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön noin 150 lapselle, joista ruotsin-
kielisiä on noin 60 lapselle. Tiloihin toteutetaan paikkoja suomen- ja 
ruotsinkieliseen palvelutarpeeseen sekä korvaavat tilat daghemmet 
Solhällan ja Åshöjdens förskolan käyttöön. Päiväkodit vastaavat Alppi-
harjun, Pasilan ja Vallilan alueen kasvavaan palvelutarpeeseen. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muut-
tuvan palvelutarpeen mukaan. Päiväkotien nimet päätetään myöhem-
mässä vaiheessa. 

Palvelutarpeeseen saadaan tällä hankkeella noin 90 uutta paikkaa. Tu-
levaisuudessa Pasilan alueelle on suunniteltu päiväkoti Hertan korvaa-
va uudisrakennus, Pohjois-Pasilan päiväkoti sekä yhteishankkeet kou-
lulle ja päiväkodille Keski-Pasilaan ja Pohjois-Pasilaan. Lisäksi Valli-
laan valmistuu päiväkotitiloja Rautalammintielle. Näiden hankkeiden 
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yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarkastelee palvelutar-
vetta. 

Suunnitellut tilat Konepajankuja 5:ssä tarvitaan käyttöön 1.8.2020 
mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toi-
minnan järjestämiselle ja voi tuoda lisäkustannuksia toimialalle.

Nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle lapsimäärälle

Pasilan Konepajan alueelle suunniteltu päiväkoti sijaitsee Vallilan pe-
ruspiirissä, ja se vastaa myös Alppiharjun sekä Pasilan palvelutarpei-
siin.

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

Pasilan konepajan alueella ei ole kaavoitusvaiheessa varauduttu päi-
väkotitiloihin. Tuolloin arvioitiin, että lähiympäristön päiväkodit palvele-
vat uutta rakentuvaa aluetta. Vuosien kuluessa varhaiskasvatuspalve-
luiden käyttö on muuttunut, osallistumisaste kasvanut ja lapsiperheet 
ovat jääneet asumaan kantakaupunkiin. Konepajan alueella asuu pal-
jon lapsiperheitä, joille varhaiskasvatuspalvelut tarjotaan muualta kes-
kisen suurpiirin alueelta.

Daghemmet Solhällan tilat on puutteellisen kunnon takia irtisanottu yk-
sityisen vuokranantajan toimesta kesästä 2019 lukien. Solhällan toimii 
väliaikaisissa väistötiloissa uudishankkeen valmistumiseen saakka. 
Åshöjdens förskola toimii väliaikaisissa tiloissa. Näille ruotsinkielisille 
palveluille tarvitaan pysyvät korvaavat tilat.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Turvalliset, terveelliset ja riittävät uudet tilat luovat hyvät edellytykset 
daghemmet Solhällanin ja Åshöjdens förskolan toiminnalle sekä laa-
jemmin lähialueen palvelutarpeisiin vastaamiselle.

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

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen
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Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodeille, joissa pedagogisesti moni-
puoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät 
toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat 
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ta-
voitteiden toteuttamisen.

Päiväkodit sijoittuvat vuokrahankkeena uuden toimistorakennuksen 
kahteen ensimmäiseen kerrokseen. Päiväkotien oman sisäänkäynnin 
yhteydessä on pieni aidattu piha-alue. Lisäksi viereiselle Bruno Gran-
holmin aukiolle suunnitellaan rajattavaksi aidattu leikkialue. Ulkoiluun 
hyödynnetään myös Konepajan puistoon rakennettavaa leikkipaikkaa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1349 htm². Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima kokonaisvuokra on 28,5 €/m²/kk eli noin 393 000 eu-
roa/vuosi. Vuokrasopimus tehdään 15 vuodeksi.

Toimintakustannukset nousevat tulevan hankkeen myötä 1,1 milj. eu-
roa/vuosi. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Käynnistämiskustannuksia 
varataan 125 000 euroa ja TVT-kustannuksiin 45 000 euroa. Muutto-
kustannusarvio on noin 20 000 euroa. Siivouskustannusarvio on 25 
000 euroa.

Monen yksikön yhteistilat ovat kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsitellyt 
daghemmet Solhällanin ja Åshöjden förskolan korvaavien tilojen tarve-
selvityksen 11.6.2019. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
tarveselvityksen 18.6.2019.

Päiväkodin leikkipaikan suunnittelun lähtökohdista järjestettiin esittely- 
ja keskustelutilaisuus kaupunkilaisille 14.8.2019. Bruno Granholmin 
aukion suunnittelusta sekä Teollisuuskadun alueen kehittämisestä jär-
jestettiin kaupunkilaisille pop up -tilaisuus 25.-27.11.2019.

Muutosta on käsitelty ruotsinkielisten päiväkotien henkilökunnan kans-
sa, tilasuunnitteluun henkilökuntaa osallistetaan erillisissä käyttäjäta-
paamisissa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2020 15 (57)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
11.02.2020

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Lpk Fredriksberg
2 Suomen ja ruotsinkielinen päiväkoti, Konenpajantie, työsuojelun lausun-

to

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 122

HEL 2019-005224 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 

A 
hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimitiloja koskevan 
5.12.2019 päivätyn hankesuunnitelman ”Lpk Fredriksberg, Konepajan-
kuja 5 C, 00510 Helsinki” siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 
1 349 htm² ja arvonlisäveroton pääomitettu vuokra 15 vuodelle on 
3 440 427 euroa elokuun 2019 kustannustasossa. Tilojen pääomavuok-
ra sisältää 750 m²:n laajuisen leikkipaikan toteuttamisen Bruno Gran-
holmin aukiolle.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.
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B
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan vuokraamaan  NCC Property 
Development Oy:ltä Konepajankuja 5 C, 00520 Helsinki yhteensä noin 
1 349 htm² suuruiset päiväkotitilat, kokoontumispihan sekä vaunuva-
raston. Vuokra-aika on määräaikainen 15 vuotta 1.1.2021 lukien. Tilois-
ta maksettava pääomavuokra on enintään 27 621 euroa/kk  (20,47 eu-
roa/m²/kk) ja tilojen ylläpitovuokra on 8 094 euroa/kk (6 euroa/m²/kk). 
Pääomavuokra sisältää korvauksen 750 m² suuruisen leikkipaikan to-
teuttamisesta Bruno Granholmin aukiolle. Kaupunki vastaa leikkipaikan 
ylläpidosta.

Kaupunkiympäristön toimialan maksama pääoma- ja ylläpitovuokra 
NCC:lle on yhteensä 35 715 euroa/kk ja yhteensä 428 576 euroa/v.

Pääomavuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokra to-
teutuneisiin kustannuksiin.

Päätös tehtiin ehdolla, että kansliapäällikkö myöntää luvan ulkoa vuok-
raukseen.

C
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön pääl-
likön tekemään vuokrasopimuksiin vähäisiä muutoksia ja allekirjoitta-
maan vuokrasopimuksen.

Käsittely

12.12.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sari Hilden: Esittelijä muuttaa esitystä seuraavasti:

Päätösehdotuksen kohta A muutetaan seuraavasti: 
Kohta "Tilojen pääomavuokra sisältää 750 m²:n laajuisen leikkipaikan 
käyttöoikeuden Bruno Granholmin aukiolla" muutetaan muotoon "Tilo-
jen pääomavuokra sisältää 750 m²:n laajuisen leikkipaikan toteuttami-
sen Bruno Granholmin aukiolle."

Päätösehdotuksen kohta C poistetaan niin, että kohta D muuttuu sa-
malla kohdaksi C.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Pia Wallin, projektiarkkitehti, puhelin: 09 310 21586
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pia.wallin(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 09 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
Marjut Rantapuro, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 21025

marjut.rantapuro(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.06.2019 § 202

HEL 2019-005224 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi osoitteeseen Konepajankuja 
1 toteutettavan suomen- ja ruotsinkielisen päiväkodin tarveselvityksen. 

Käsittely

18.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana Carola Harju.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 13.06.2019 § 20

HEL 2019-005224 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen beslutade föreslå för fostrans- och utbildnings-
nämnden att man godkänner den behovsutredning som gäller ett dag-
hem som man avser att förverkliga på adressen Maskinverkstadsgrän-
den 1.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Carola Harju, specialplanerare, telefon: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 23
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Ressun peruskoulun ja 
Ressun lukion lisätilan päivitetystä hankesuunnitelmasta osoittees-
sa Ruoholahdenkatu 23

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Ressun pe-
ruskoulun ja Ressun lukion osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23 toteutet-
tavan lisätilan 23.1.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: 

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion osoitteeseen Ruoholahdenkatu 
23 toteutettavista lisätiloista on annettu puoltava lausunto jo 
31.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta koskien saman laajuisia ja 
-sisältöisiä lisätiloja. Hankesuunnitelmaa on päivitetty suunnitelmien 
tarkentuessa hankkeen hinnan osalta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Toteutuksen tavoitteena tulee olla terveellinen ja turvallinen op-
pimisympäristö, jonka käyttökustannukset ovat toimialalle kohtuulliset. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja 
opiskelijoiden 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 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 23.1.2020 
päivätystä Ressun peruskoulun ja Ressun lukion osoitteeseen Ruoho-
lahdenkatu 23 toteutettavan lisätilan hankesuunnitelmasta. Hanke-
suunnitelma koskee peruskoulun ja lukion lisätiloja. Lisätiloihin suunni-
tellaan tilat Ressun lukion käyttöön 300 opiskelijalle sekä 450 Ressun 
peruskoulun oppilaalle. 

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-21 on linjattu, että englanninkieli-
sen koulutuksen paikkamäärä tulisi kaksinkertaistaa. Ressun peruskou-
lu ja Ressun lukio tarjoavat jo nykyisellään sekä suomen- että englan-
ninkielistä opetusta. Nykyiset tilat ovat kuitenkin oppilasmäärän kasvun 
vuoksi käyneet ahtaiksi.

Suunnitellut tilat Ruohonlahdenkatu 23:ssa otetaan käyttöön vaiheittain 
syksyn 2020 aikana. Ensimmäinen vaiheen tilat tarvitaan käyttöön ka-
lustettuina 8/2020 mennessä. Toisen vaiheen tilat valmistuvat 15.10. 
mennessä ja kaikki tilat ovat valmiit viimeistään 31.12.2020. Tilojen 
käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämisel-
le ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Hankkeen suunnittelua on tehty yhteistyössä työsuojelun yhteistoimin-
tahenkilöstön kanssa ja työsuojelun lausunto on esitetty 31.10.2019 
päivätyn hankesuunnitelman liitteenä. Työsuojelun näkökulma huo-
mioidaan myös jatkosuunnittelussa.

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteuttamisen

Rakennukseen tehdään laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus 
sekä käyttötarkoituksen muutos. Sekä peruskoululle että lukiolle toteu-
tetaan yleisopetustilaa sekä yhteisöllistä tilaa. Lisäksi ensisijaisesti pe-
rusopetuksen käyttöön tehdään tiloja liikkumiselle, kotitaloudelle, käsi-
työlle ja kuvataiteille. Ensisijaisesti lukion käyttöön toteutetaan luonnon-
tieteen tiloja ja sekä IB-opetukseen tarvittavaa kirjastotila. Kaikki tilat 
voivat toimia sekä perusopetuksen että lukion käytössä. Lisäksi raken-
nukseen toteutetaan tilat ruokahuollolle, oppilashuollolle ja riittävät wc-
tilat. Henkilökunnalle tehdään työ- ja taukotiloja sekä pyöräilyyn kan-
nustavat sosiaalitilat.

Lisätilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankkeen suunnittelun edetessä tarkentuneet arvioidut vuokrakulut 
ovat noin 2 020 000 euroa/vuosi. Tuleva vuokra on tarkentuneessa ar-
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viossa noin 28,58/htm²/kk euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus 
yhteensä on 23,58 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 5,00 eu-
roa/htm²/kk. Aiemmin arvioitu vuokra oli noin 26,43 euroa/htm²/kk. Ne-
liövuokran perusteena oleva pinta-ala on 5890 htm², eikä siihen ole tul-
lut muutosta. Tarkennettu vuokra tarkoittaa 152 000 euron vuotuista 
vuokrankorotusta aikaisempaan vuokra-arvioon. Lisäys koko 15 vuo-
den vuokra-ajalle on 2,28 miljoonaa euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintakustannuksiin ei esitetä 
muutoksia.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
24.9.2019 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen tarveselvi-
tyksen ja antanut puoltavan lausunnon 31.10.2019 päivätystä Ressun 
peruskoulun ja Ressun lukion hankesuunnitelmalausunnosta. Kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 
23.1.2020 hyväksynyt Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen 
vuokrahankkeen 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman, oikeuttanut 
rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hank-
keen valmistelua odottamatta hankepäätöstä sekä oikeuttaa kaupun-
kiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön vuokraamaan 
Pro2 - Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 htm²:n tilat 15 vuoden 
vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimusluonnokseen vähäisiä muu-
toksia.

Tarkentunut hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnit-
telun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kau-
punginmuseon, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja 
pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Erityistä huomiota on kiinnitetty turvallisen koulupolun varmistamiseen 
yhteistyössä alueen kaavoittajan ja liikennesuunnittelijan kanssa.

Lukion ja koulun henkilökuntaa on osallistettu hankkeen suunnitelmien 
valmistelemiseen. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tu-
lee edelleen huomioida opiskelijoiden, oppilaiden ja opettajien näke-
mykset tilojen kehittämisessä. Osallistavalla suunnittelulla ohjataan 
käyttäjiä aktiivisesti osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä 
sekä asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilat (vuokrahanke) hasu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.01.2020 
§ 9

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

A

hyväksyy Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokrahank-
keen 23.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 890 htm² ja pääomitettu arvonlisäveroton vuokra 
15 vuodelle on 15 979 080 euroa.  

B

oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatka-
maan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä. 

C

oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön pääl-
likön vuokraamaan Pro2 - Immo Helsinki R23 Oy:ltä yhteensä 5 890 
htm²:n tilat 15 vuoden vuokra-ajaksi ja tekemään vuokrasopimusluon-
nokseen vähäisiä muutoksia. 
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Käsittely

23.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Todettiin, että teknisenä korjauksena liitteen nro 1 hankesuunnitelman 
sivulla 3 oleva yhteenveto korvataan uudella.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Hanna-Leena Jokinen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 20966

hannaleena.jokinen(a)hel.fi
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.12.2019 § 381

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon Ressun 
peruskoulun ja Ressun lukion, Ruoholahdenkatu 23, lisätilan 
31.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraa-
vaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella edistetään turvallisuutta ja tuetaan monipuolisia työskentelyasen-
toja. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huol-
lettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Toteutuksen tavoitteena tulee olla terveellinen ja turvallinen op-
pimisympäristö, jonka käyttökustannukset ovat toimialalle kohtuulliset. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.
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Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 4.9.2019. Tarkentuneet suunnitelmat esitellään työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle 27.11.2019. Työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstön lausuntona suunnitelma on tässä vaiheessa hyväk-
syttävissä esitetyllä tavalla. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jat-
kosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelma-
aineistoon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi
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§ 24
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kuninkaantammen kou-
lun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2019-012549 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoittee-
seen Kuninkaantammenkierto 3 toteutettavien Kuninkaantammen kou-
lun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen 2.12.2019 päivätystä hanke-
suunnitelmasta.

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Toteutuksen tavoitteena tulee olla terveellinen ja turvallinen op-
pimisympäristö, jonka käyttökustannukset ovat toimialalle kohtuulliset. 
Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 30.1.2020. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jat-
kosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelma-
aineistoon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen väliaikaiset lisätilat
2 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 2.12.2019 
päivätystä Kuninkaantammen väliaikaisten lisätilojen, Kuninkaantam-
menkierto 3, hankesuunnitelmasta. Hankkeessa toteutetaan väliaikai-
set lisätilat Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteelle 
ja Kuninkaantammen päiväkodille.

Kuninkaantammi on uusi asuinalue, jossa tulee olemaan noin 5000 
asukasta. Alueen asuntorakentaminen on vilkasta. Alueella tarvitaan 
koulu- ja päiväkotipalveluita jo ennen pysyvän koulu- ja päiväkotihank-
keen valmistumista. Hankesuunnitelma koskee peruskoulun ja varhais-
kasvatuksen lisätiloja. Lisätiloihin suunnitellaan 225 tilapaikkaa, joita 
voidaan käyttää joustavasti sekä varhaiskasvatuksen että perusope-
tuksen tarpeisiin. Väliaikaisia lisäpaikkoja tarvitaan lukuvuosittain kas-
vavasti siihen asti kunnes pysyvä hanke valmistuu tämän hetkisen ar-
vion mukaan elokuuksi 2023. Uudishankkeen alkuperäinen valmistumi-
nen oli ajoitettu elokuuksi 2022, jonka mukaan tilapaikkojen tarve olisi 
ollut 150.

Lisätilojen tavoitteena on ennen kaikkea turvallinen ja terveellinen toi-
mintaympäristö. Tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö 
tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän ko-
konaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Suunnitellut tilat Kuninkaantammenkierto 3:ssa otetaan käyttöön vai-
heittain alkuvuoden 2020 aikana. Ensimmäinen vaiheen tilat tarvitaan 
käyttöön kalustettuina 7.1.2020 mennessä. Tilat tarvitaan kokonaisuu-
dessaan käyttöön elokuussa 2020. Tilojen käyttöönoton myöhästymi-
nen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkus-
tannuksia toimialalle.

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteuttamisen

Rakennukseen tehdään toiminnallisia ja teknisiä muutoksia sekä käyt-
tötarkoituksen muutos. Hankkeessa muutetaan ja järjestetään tilat ope-
tuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan taloteknisiä asennuksia ja pa-
rannetaan poistumisturvallisuutta. Lisätiloihin toteutetaan pedagogisesti 
monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat ole-
massa olevan rakennuksen puitteissa. Tilat suunnitellaan kaupunkita-
soisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne ta-
kaavat opiskelijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. 

Päiväkodille ja peruskoululle toteutetaan yhteinen leikkipiha, joka on 
erotettu saatto- ja huoltoliikenteestä.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea
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Tilat suunnitellaan kaikille lapsille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä 
tukevaksi oppimisympäristöksi. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden li-
säämisen Helsingissä.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingissä.

Lisätilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioidut vuokrakulut ovat 42 kuukauden 
ajalta noin 24 721 600 euroa. Tuleva vuokra on noin 36,00 eu-
roa/htm²/kk, josta perustamiskustannusten ja sisäänvuokrien osuus on 
yhteensä 30,50 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 5,50 eu-
roa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena oleva pinta-ala on 1800 htm². 

Siivouskustannusarvio on noin 35 000 euroa/vuosi. Toiminnan käynnis-
tämiskustannuksiin varataan irtokalustehankintoihin 130 000 euroa, tie-
tohallinnon hankintoihin 29 000 euroa ja muuttokustannuksiin 25 000 
euroa.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
12.11.2019 osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 22 rakennettavien li-
sätilojen ja Kuninkaantammenkierto 3 väliaikaisen lisätilan tarveselvi-
tyksen. Kuninkaantammenkierto 3, vuokrattava väliaikainen lisätila päi-
väkodin ja perusopetuksen käyttöön, hankesuunnitelma on hyväksytty 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tossa 12.12.2019.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä kuullaan asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon, 
ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasia-
miestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteis-
toimintahenkilöstöä.

Päiväkodin ja koulun henkilökuntaa on osallistettu hankkeen suunni-
telmien valmistelemiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala koros-
taa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huo-
mioida lasten, oppilaiden ja henkilökunnan näkemykset tilojen kehittä-
misessä. Osallistavalla suunnittelulla ohjataan käyttäjiä aktiivisesti osal-
listumaan oman työn ja toimintaympäristönsä sekä asukkaita oman 
ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Kuninkaantammen väliaikaiset lisätilat
2 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 117

HEL 2019-012549 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteeseen Kuninkaantammenkierto 3 sijoittuvan vä-
liaikaisen lisätilan 2.12.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on noin 1 800 htm² ja hankkeen pääomitet-
tu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 2 191 050 euroa lokakuun 
2019 kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 25
Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä

HEL 2019-011230 T 03 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** hallintopäällikön 
päätöksestä 11.12.2019 (191 §) tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisu-
vaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Liite 2  Päiväkodin johtajan selvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Hallintopäällikkö hylkäsi 11.12.2019 tekemällään päätöksellä (191 §) 
vahingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen pe-
rusteella Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei 
voitu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.
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Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä (jäljessä hakija) toistaa vahingonkorvaus-
vaatimuksen auton tuulilasin korjauskustannuksesta (liite 1). Vahingon 
syntymiseen johtaneet tapahtumat päiväkodin pihalla ovat oikaisuvaa-
timuksen tekijän mukaan kiistattomia. Kyseinen toiminta ei ole vahinko 
eikä yllättävä, koska tätä on tapahtunut aikaisemminkin.  

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Hakija on esittänyt aiemmin toimittamassaan vahingonkorvaushake-
muksessa 390 euron suuruisen korvausvaatimuksen työmatkalla ta-
pahtuneesta auton tuulilasin vaurioitumisesta. Korvausvaatimuksen eu-
romääräinen suuruus perustuu autoliikkeen suulliseen hinta-arvioon 
tuulilasin vaihdosta. Kun hakija kääntyi kahden tien risteyksessä (päi-
väkodin risteys) noin viisi päiväkodin lasta heitti hiekkaa hakijan au-
toon. Lapset olivat päiväkodin ulkovaraston takana odottamassa ohi-
meneviä autoja, joiden päälle lapset heittivät pihalta kerättyjä kiviä ja 
hiekkaa. Tämä on ollut sellainen leikki, jonka hakija on nähnyt useam-
man kerran ja usein keskellä tietä on ollut jopa isompia kiviä. Hakija 
pysäytti auton ja meni juttelemaan päiväkodin työntekijöille. Kun hakija 
pääsi kotiin, hän tarkisti autonsa ja huomasi tuulilasiin tulleet useammat 
naarmut, joista yksi oli merkittävän iso. Autossa oli hiekkaa mennyt 
myös ikkunoiden ja ovien väliin. Hakija lähti takaisin päiväkotiin ja il-
moitti, että oli sattunut vahinko. 

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadun selvityksen (liite 
2) mukaan vahinkotapahtuma on sattunut hakijan ilmoittamana ajan-
kohtana 10.10.2019 noin klo 15.15. Lasten ulkoilun aikana kuusi lasta 
oli ollut leikkimässä kotileikkiä päiväkodin aidan vieressä. Aidan toisella 
puolella kulkee autotie. Hiekkaa sattui lentämään aidan toiselle puolelle 
ja sitä osui ohi ajavan auton tuulilasiin. Hiekan mukana oli myös pieniä 
kiviä. Ulkovalvonnassa oli riittävä määrä aikuisia ja he puuttuivat tilan-
teeseen heti kun sen huomasivat, mitä oli tapahtumassa. Tilanne oli 
kuitenkin yllättävä, sillä tytöt leikkivät rauhassa eikä leikki vaikuttanut 
vahingolliselta ennen kuin huomattiin että hiekkaa lensi ohi ajavan au-
ton tuulilasiin. Hakija (autonkuljettaja) pysähtyi tapahtumapaikalle ja 
keskusteli asiasta lasten kanssa, myös päiväkodin työntekijät ojensivat 
lapsia asiasta ja ohjasivat siirtämään leikin muualle. Lapset olivat hyvin 
pahoillaan tilanteesta. Hetken päästä kuluneesta (noin viisi minuuttia) 
hakija tuli päiväkodin pihaan jättämään yhteystietonsa, koska oli huo-
mannut vaurioiden olevan sellaiset, että ne olisi syytä korjauttaa. Ta-
pahtuneesta puhuttiin hiekkaa heittäneiden lasten vanhemmille sekä 
päiväkodissa yleisesti lasten kanssa seuraavana päivänä. Tapahtu-
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maan osallisina olleet lapset olivat tilanteesta hyvin pahoillaan, vaikka 
kyseessä olikin vahinko.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin va-
hinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.  

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka tahal-
lisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen 
korvaamaan sen. Saman lain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työ-
nantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheel-
lään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingonkorvauslain 3 lu-
vun 1 §:n 2 momentin mukaan työnantajan vahingonkorvausvastuuta 
sovelletaan myös kuntaan. 

Saadun selvityksen perusteella päiväkodin lasten valvonta ulkoilutilan-
teessa päiväkodin pihamaalla on ollut asianmukaisesti järjestetty ja 
henkilökuntaa on ollut riittävä määrä lapsimäärään nähden. Vahinkoon 
johtaneet tapahtumat ovat edenneet päiväkodin pihalla nopeasti. Kun 
havainto lasten äkillisestä hiekan heittämisestä aidan ylitse on tehty, 
ovat työntekijät heittämiseen hetimmiten puuttuneet.

Asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole voida katsoa, että työn-
tekijä tai viranhaltija olisi virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheut-
tanut vahinkoa. Siten ei voida katsoa, että Helsingin kaupungin kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala olisi vastuussa aiheutuneesta autovau-
riosta vahingonkorvauslain nojalla. 

Hallintopäällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vi-
ranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. 
Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
2 Liite 2  Päiväkodin johtajan selvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 26
Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2020

HEL 2020-001275 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jakaa vuoden 2020 talousar-
vioon sisältyvät suomenkielisen työväenopiston avustukset, yhteensä 
80 000 euroa, liitteen 1 mukaisesti ja kaupunginhallituksen 28.10.2019 
vahvistamien jako- ja maksattamisohjeiden periaatteita ja muita mää-
räyksiä noudattaen.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että vuoden 2021 suo-
menkielisen työväenopiston avustusten teemana on kestävä kehitys ja 
hiilineutraalisuuden edistäminen.

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

Lisätiedot
Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ehdotetut avustussummat
2 LIITE 2 avustuksen saajat 2020
3 LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 talousarviossa on 
80 000 euron suuruinen, helsinkiläisille suomenkielisen työväenopiston 
toimijoille haettavaksi tarkoitettu avustusmääräraha, jonka jaosta päät-
tää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Suomenkielisen työväenopiston 
avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös 
ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä ja kehittää eri 
toimijoiden yhteistyötä Helsingin työväenopiston kanssa.
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Suomenkielisen työväenopiston avustukset myönnetään yleisavustuk-
sen luonteisesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimin-
taan, jonka tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen 
vaikuttaa toiminnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, 
toiminnan kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yh-
teistyössä tai yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kans-
sa. Tämän lisäksi talousarvion avustusmäärärahasta voidaan myöntää 
avustusta Helsingin suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistyk-
selle. Työväenopiston johtokunta on tehnyt vuonna 2010 linjauksen 
avustusten jakoperusteista (liite 3).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 12.2.2019, että 
vuoden 2020 suomenkielisen työväenopiston avustusten teemana on 
kotoutumisen tukeminen sekä kaupunkilaisten osallisuuden kehittämi-
nen. Hakuaika päättyi 8.11.2018 klo 16.00. Hakemuksia tuli yhdeksän, 
joista kaikille esitetään avustuksen myöntämistä. Hakemusten yhteis-
summa ylittää merkittävästi avustuksiin varatun määrärahan, joten ha-
kijoille esitetään avustushakemuksia pienempiä avustuksia. Ehdotuk-
sessa on huomioitu avustusten sopiminen avustuksen teemaan ja se, 
miten hakemuksen mukainen toiminta edistää helsinkiläisille suunnat-
tua vapaata sivistystyötä. Ehdotetut avustussummat ovat liitteessä 1. 
Hakemusten yhteenveto on liitteessä 2.

Vuoden 2021 suomenkielisen työväenopiston avustusten teemaksi esi-
tetään kestävää kehitystä ja hiilineutraalisuuden edistämistä. Hiilineut-
raali Helsinki 2035 on kaupungin keskeisiä toimenpideohjelmia ja va-
paa sivistystyö voi edistää ohjelman toteutumista monin tavoin kurssi- 
ja luentotoiminnallaan.

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

Lisätiedot
Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Ehdotetut avustussummat
2 LIITE 2 avustuksen saajat 2020
3 LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 27
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen 
Ampujantie 3 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen hanke-
suunnitelmasta

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Ampujantie 3 toteutettavan korvaavan uudisrakennuksen 
17.7.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi 
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 on hyväksynyt 24.9.2019 osoitteeseen 
Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Hanke on esitelty 25.5.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 2) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lpk Longinoja 2019
2 Lpk Longinoja ja Lp Filpus, työsuojelun lausunto 25.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 17.7.2019 
päivätystä, osoitteeseen Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leik-
kipuistotilojen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta.

Ala-Malmille suunniteltu päiväkoti- ja leikkipuistorakennus sijaitsee 
Malmin peruspiirissä ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin. Hanke kor-
vaa nykyiset päiväkoti Longinojan, Vilppulan sekä leikkipuisto Filpuk-
sen tilat. Päiväkoti Vilppula on siirtynyt entisten tilojen huonon kunnon 
vuoksi elokuussa 2019 valmistuneeseen Vilppulantien paviljonkiin. Päi-
väkoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen nykyiset tilat vaatisivat laajo-
ja korjauksia, joiden toteuttaminen ei ole taloudellista. Nykyiset päivä-
koti- ja leikkipuistorakennukset korvaavalla uudisrakennuksella mahdol-
listetaan tarvittavassa aikataulussa tilat, jotka ovat päiväkodille ja leik-
kipuistotoiminnalle soveltuvat.

Peruspiirissä on 17 päiväkotia, joissa on yhteensä 1467 varhaiskasva-
tuksen tilapaikkaa. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 
2019–30 peruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yhteensä noin 
370 lapsella. Väestön kasvu on melko tasainen vuoteen 2024 asti, jon-
ka jälkeen kasvu painottuu pääosin Malmin lentokentän alueelle.

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

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen käyttöön 240 lapselle sekä leikkipuistotoiminnalle. Rakennetta-
vassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-
vuotiaille lapsille. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha ja lisäksi 
toiminnassa hyödynnetään viereistä Filpuksenpuiston aluetta. Raken-
nuksen ensimmäisen kerroksen toiseen päätyyn toteutetaan leikkipuis-
totoiminnalle sisätilat, joihin on oma sisäänkäynti. Leikkipuistotoiminnal-
le toteutetaan oma ulkoalue. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee 
käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. Uu-
dishankkeen nimi päätetään myöhemmässä vaiheessa.

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

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

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin voidaan huomioida 
alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusa-
lueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa 
suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdolli-
simman hyvin lähipäiväkotiperiaatteella.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Uudet tilat mahdollistavat strategian mukaisten lähipalveluiden järjes-
tämisen Malmin alueella ja parantavat näin lasten ja perheiden arkea. 
Turvalliset, terveelliset ja riittävät uudet tilat luovat hyvät edellytykset 
varhaiskasvatuksen toiminnalle ja vastaavat lähialueen palvelutarpei-
siin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopivaksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin ja leik-
kipuistotilojen toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. 
Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella. Teknisillä rat-
kaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista 
ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.
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Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

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

Väistötilat tarvitaan

Päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen rakennukset puretaan tu-
levan uudisrakennuksen tontilta. Kaupunkiympäristön toimiala on selvit-
tänyt hankesuunnitteluvaiheessa päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto 
Filpuksen väistötilaratkaisua. Hankkeessa on päädytty paviljonkiin, sillä 
alueelta ei ole löytynyt muita toiminnalle ja aikatauluun sopivia väistöti-
loja. Paviljonki on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisten purettavien ra-
kennusten pohjoispuolelle samalle tontille päiväkoti Vilppulan paviljon-
gin kanssa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 2182 htm². Kustannusarvio on 10,4 milj. euroa. 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 27,61 eu-
roa/m²/kk eli noin 722 940 euroa/vuosi, josta nousua nykyisiin vuokra-
kuluihin nähden on noin 318 000 euroa/vuosi. Päiväkoti Longinojan ja 
leikkipuisto Filpuksen väistön arvioitu kesto on noin 22 kk ja väistön ai-
kaisista tiloista perittävä vuokra on noin 361 020 euroa/vuosi.

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

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 24.9.2019 osoitteeseen 
Ampujantie 3 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on käsitellyt 12.12.2019 hankesuunnitelmaa.

Ampujantie 3 ja Filpuksenpuiston asemakaavaehdotus on ollut nähtä-
villä 25.11.–30.12.2019.
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Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hanketta on käsitelty yksiköiden 
esimiesten ja henkilöstön kanssa sekä vanhempaintilaisuuksissa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Longinoja 2019
2 Lpk Longinoja ja Lp Filpus, työsuojelun lausunto 25.5.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 12.12.2019 
§ 116

HEL 2019-012238 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle lpk Longinojan korvaavan uudisrakennuk-
sen 17.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen laajuus on 2 662 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 10 400 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
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Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi
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§ 28
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 29
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)
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§ 30
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k., JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 31
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 9.1. - 5.2.2020 tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja 21. - 29.1.2020

8 § Hankinta, Stadin AO:n AD-ympäristöjen konsultointityö, kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala

11 § Asiakirjahallinnosta vastaavan henkilön nimeäminen kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalle

Hallintojohtaja 13.1.2020

§ 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Töysänkadun toimitilojen ka-
lusteiden inventointi

§ 3 Lounasseteleiden käyttöoikeus kevät 2020, Hallinto- ja tukipalvelut, 
Kasko

§ 4 Työväline varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologia taitojen 
arviointiin: varhaiskasvatuksen Opeka-verkkopalvelun hankinta

§ 5 Hankinta, digitaalisen oppimateriaalin kokeilu Kide Sciencelta

Perusopetusjohtaja 24. - 30.1.2020

11 § Sijaiskulujen maksaminen perusopetuksen kouluille järjestettävis-
tä koulutuksista

13 § Työpaikkasuomi-kielikoulutus Työvoima liikkuu Euroopassa - 
hankkeelta Ely-keskukselta

14 § Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltu-
vuuskokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät ja aloittavien ryhmien 
määrät 1.8.2020

Direktören av svenska servicehelheten 29.1. - 5.2.2020

§ 3 Använding av lunchsedlar våren 2020, Arbis

5 § Mottagande av donation av Thure Galléns stiftelse, Arbis

6 § Mottagande av Clary Kvikants stipendium, Hoplaxskola
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7 § Mottagande av musikinstrument med tilläggsutrustig av Yousician 
Oy, Kottby lågstadieskola

Lukion- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 9. - 15.1.2020

5 § Toimintaohje ilman työnteko-oikeutta olevien opiskelusta tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa

6 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

7 § Työväenopiston tilojen vuokraaminen Kaartin jääkärirykmentille 
kutsuntoja varten 2020

8 § Lounasseteleiden käyttöoikeus kevät 2020, Lukio- ja ammatillinen 
koulutus ja vapaa sivistystyö, Kasko

Varhaiskasvatusjohtaja 30.1.2020

13 § Varhaiskasvatusyksikkö Takatasku johtajan viran täyttö

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18, 19, 20, 22 (B), 23, 24, 27, 28 ja 31 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 21 §.

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 22 (A) ja 26 §: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
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 25 ja 30 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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 on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 29 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

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

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

tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata kirjaamosta.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Martina Harms-Aalto Matias Pajula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2020.


