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§ Asia

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

76 Asia/2 Ilmoitusasiat

77 Asia/3 Osallisuussuunnitelman väliarviointi

78 Asia/4 Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista varhais-
kasvatuksessa

79 Asia/5 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) 
toimenpiteiden toteutumisen arviointi

80 Asia/6 Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun loppuraportti

81 Asia/7 Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia ylittä-
vältä osalta

82 Asia/8 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun hankinta optiokaudelle 
1.8.2020 - 30.6.2022

83 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle An-
na Vuorjoen toivomusponnesta kasvijuomien tarjoamisesta kaikille 
halukkaille ruokavaliosta riippumatta

84 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle An-
na Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämiseksi lukio-
opinnoissa

85 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja 
Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kiertävien fysioterapeuttien palk-
kaamiseksi kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi

86 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Maija Anttilan toivomusponnesta syvällisen arvioinnin tekemisestä 
alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisen tavoit-
teesta

87 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville 
Jalovaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä eri tahojen kanssa 
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä

88 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
useamman kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään

89 Asia/15 Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja uuden päiväkodin tarveselvitys
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90 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Oulunkylän ala-asteen ja 
uuden päiväkodin laajennuksen ja muutostyön hankesuunnitelmasta 
osoitteessa Teinintie 12

91 Asia/17 Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan lakkauttaminen

92 Asia/18 Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin lakkauttaminen

93 Asia/19 Osoitteeseen Neljäs linja 11-15 toteutettavan päiväkoti Kalevan uudis-
rakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

94 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kannelmäen peruskoulun 
väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Runonlaula-
jantie 40

95 Asia/21 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

96 Asia/22 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

97 Asia/23 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

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

99 Asia/25 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 75
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Hannu 
Oskalan sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Pia Kopran.

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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§ 76
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 11.3.2020 § 83 (HEL 2019-009685): Ressun 
peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen vuokraaminen (Ruoholah-
denkatu 23)

 Kaupunginvaltuusto 11.3.2020 § 82 (HEL 2019-012238): Päiväkoti 
Longinojan, päiväkoti Vilppulan ja leikkipuisto Filpuksen korvaavan 
uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 Kaupunginvaltuusto 11.3.2020 § 81 (HEL 2019-012452): Gymnasiet 
Lärkanin ja Hoplaxskolanin perusparannuksen ja laajennuksen 
hankesuunnitelma

 Kaupunginhallitus 30.3.2020 § 224 (HEL 2020-001546):
Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle ruotsinkielisen varhais-
kasvatuksen järjestämistä koskevasta kantelusta

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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§ 77
Osallisuussuunnitelman väliarviointi

HEL 2018-012860 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuussuunnitelman ja 
osallisuuden kehittämisen kohteiden väliarvioinnin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että päiväkotien, peruskoulu-
jen, ammattikoulujen ja lukioiden henkilökunta ja opiskelijat tulee ottaa 
nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja aidosti mukaan perusparannusten ja 
uudisrakennusten suunnitteluun.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että päiväkotien, peruskou-
lujen, ammattikoulujen ja lukioiden henkilökunta ja opiskelijat tulee ot-
taa nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja aidosti mukaan perusparannus-
ten ja uudisrakennusten suunnitteluun."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan tekemän 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallisuussuunnitelman väliarviointi
2 Osallisuussuunnitelman väliarviointi esitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuussuunnitelman ja 
osallisuuden kehittämisen kohteiden väliarvioinnin.

Esittelijän perustelut

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 keskiössä on asukkaiden 
osallisuuden edistäminen. Strategiallaan Helsinki vahvistaa asemaansa 
osallisuuden ja avoimuuden edelläkävijänä. Helsingin kaupungin osalli-
suuden periaatteet on kirjattu Helsingin kaupungin hallintosääntöön, jol-
loin ne sitovat koko kaupunkiorganisaatiota.

Helsingin kaupunki on määrittänyt osallisuuden periaatteiksi:  

 yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämi-
sen  

 omaehtoisen toiminnan mahdollistamisen  
 yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luomisen.

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017, että Helsingin osallisuus- ja vuo-
rovaikutusmalli arvioidaan valtuustokauden aikana kaupunginhallituk-
sessa. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti toimialalautakuntia samassa 
yhteydessä osaltaan raportoimaan osallisuuden toteutumisesta. Hel-
singin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kokonaisuuden vä-
liarviointiraportti käsiteltiin osana valtuustokauden puoliväliarviointia 
valtuustoseminaarissa 13.–14.6.2019.

Osallisuussuunnitelman väliarviointi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 18.12.2018 toimialan osalli-
suussuunnitelman vuosille 2019–2021. Suunnitelma määrittelee osalli-
suuden toteuttamisen keskeiset osa-alueet, kehittämisen lähtökohdat ja 
päätoimenpiteet toimialalla. 

Samalla lautakunta linjasi, että osallisuussuunnitelman periaatteita käy-
tetään yhtenä ohjenuorana, kun kehitetään kasvatuksen ja koulutuksen 
palveluja. Tarkemmista toimenpiteistä sovitaan johtoryhmässä vuosit-
tain talousarvion ja toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä.  

Kaupunginhallitus on kehottanut 13.11.2017 toimialalautakuntia rapor-
toimaan osallisuuden toteutumisesta kaupunkistrategian arvioinnin yh-
teydessä valtuustokauden puolessa välissä. Toimialat raportoivat osal-
lisuussuunnitelman toteutumisesta säännöllisesti apulaispormestarille 
sekä toimialalautakunnalle.

Osallisuuden edistäminen Helsingin kaupungin osallisuusmallin mukaisesti 2019
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelman tavoittei-
den edistäminen jaetaan kaupunkiyhteisesti määritettyihin osa-
alueisiin: 

 Kaupunkilaisten tiedon ja osaamisen hyödyntäminen 
 Yhdenvertainen kaupunkilaisten osallisuus 
 Alueellinen vaikuttaminen
 Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta 
 Asioinnin asiakaskeskeisyys 
 Osallisuutta tukevat rakenteet

Kaupunkilaisten tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Asiakaslähtöisyys ja osallisuus sekä viestintä ja vuorovaikutus ovat 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan strategiakauden osaamisen ke-
hittämissuunnitelman painopisteitä. Toimialalla on useita erilai-
sia vakiintuneita verkostomaisen työskentelyn ja vertaisoppimisen ra-
kenteita, kuten asiantuntijaopettajaverkostot, tutoropettajatoiminta, tii-
mi- ja yhteisopettajuus, vertaismentorointi, yhteistoimintafoorumit 
ja osaamisen kehittämisen verkosto. Lisäksi verkostomainen toiminta-
tapa ja osaamisen jakamisen periaate on sisällytetty osaan henkilöstön 
osaamisen kehittämisen hankkeista.  

Henkilöstön verkostomaista työskentelytapaa edistetään jatkamalla jo 
olemassa olevien rakenteiden toimintaa ja jatkuvan arvioinnin kautta 
kehittämällä niitä sekä luomalla uusia rakenteita. Vertaisoppimisen ke-
hittämistä jatketaan niin, että toisilta oppimisesta ja osaamisen jakami-
sesta tulee näkyvä ja mallinnettu osa toimialan työkulttuuria.    

Kaupunkilaisten tietoa ja osaamista hyödynnetään kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialalla entistä laajemmin ja aktiivisemmin. Kaikkiin palve-
lukokonaisuuksiin ja hallintoon valmisteltiin vuonna 2019 asiakaskoke-
muskyselyt, joiden tekemiseen ovat osallistuneet henkilökunta, huolta-
jat ja oppijat. Kaikissa kyselyissä toistuvat yhteiset neljä teemaa: osalli-
suus, palvelukokemus, tavoitettavuus sekä palvelun toteutuminen / 
odotusten täyttyminen. Varhaiskasvatuksen, työväenopistojen ja hallin-
non kyselyt toteutettiin vuonna 2019 ja muiden palvelukokonaisuuksien 
kyselyt keväällä 2020. Huoltajilta, oppijoilta ja hallinnon henkilökunnalta 
saatua palautetta hyödynnetään palveluiden kehittämisessä ja saatu 
palaute viestitään vastaajille.

Kaupunkilaisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja saavutettavat palvelut kuuluvat kaikil-
le kaupunkilaisille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on yhdenver-
taisuutta edistetty osallisuusuunnitelman aikana monin eri tavoin. Syk-
syllä 2018 koulunsa aloittaneet 1.-luokkalaiset aloittivat A1-kielen opis-
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kelun. Syksyllä 2019 lautakunta päätti, että A2-kielen aloittamista var-
hennetaan alkavaksi 2.-vuosiluokalla syksyllä 2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vetämässä, toimialayhteisessä 
Mukana-ohjelmassa edistetään kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdol-
lisuuksia kehittämällä systeemisiä malleja lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisyyn. Ohjelmassa on vuoden 2018 aikana ollut mukana neljä 
nuorta yhteensä viiden kuukauden ajan toimimassa nuoruuden asian-
tuntijoina ja auttamassa ohjelman käynnistämisessä ja rakentamisessa. 
Mukana-ohjelmassa on yhteensä 32 toimenpidettä kaikilta kaupungin 
toimialoilta. Näistä 28 on käynnissä ja neljä valmistelussa. Valmistelus-
sa olevat toimenpiteet on tarkoitus saada käyntiin kevään 2020 aikana. 

Yhdenvertaisia mahdollisuuksia on edistetty myös oppimisen ja hyvin-
voinnin tuessa. Kaikille sopivaa inklusiivista varhaiskasvatusta ja peru-
sopetusta on kehitetty yhdessä pilottikoulujen ja -päiväkotien kanssa 
syksystä 2018. Esi- ja perusopetuksen tuen päätösprosessin leanaus 
aloitettiin joulukuussa 2019.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen rakenteita 
ja prosesseja kehitettiin vastaamaan ammatillisen koulutuksen lainsää-
dännön muutosta sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston uutta pedago-
gista toimintatapaa. Erityisopettajan roolia vahvistettiin jatkuvan haun 
ohjaus- ja hakupäivissä. Hyvien käytänteiden jakamiseksi on perustettu 
Helsingin ammatillisten oppilaitosten ammatillisen erityisopetuksen ver-
kosto.  

Jokaisessa kaupungin lukiossa on oma, päätoiminen erityisopettaja 
vuoden 2019 alusta alkaen. Lukioiden erityisopettajan ja aineenopetta-
jan yhteistyön hyviä käytänteitä on koottu ja kehitetty edelleen lukioiden 
eri tarpeiden mukaisesti vuonna 2019.  

Hyvinvoinnin edistämiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on 
otettu käyttöön toimintatapoja, jotka auttavat opiskelijoita luomaan so-
siaalisia suhteita, vähentävät yksinäisyyttä, helpottavat ulkopaikkakun-
talaisten asettumista Helsinkiin ja antavat vertaistukea erilaisiin tilantei-
siin. Syksyllä 2019 sisäisesti viestitty kiusaamisen vastainen ohjelma - 
KVO13 sisältää monia hyvinvointia lisääviä ja syrjimistä ehkäiseviä 
toimia, joita on suunniteltu yhdessä oppilaiden kanssa.  

Jokaisessa peruskoulussa on laadittu lain edellyttämät tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmat, joita arvioidaan 1–3 vuoden välein.  

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi maahanmuuttajien kasvatuksen ja 
koulutuksen kehittämissuunnitelmassa on kehitetty monikielistä viestin-
tää. Ohjelmassa tuotettiin vuodenvaihteessa 2019–2020 Koulu tutuksi -
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opas huoltajille usealla eri kielellä (arabia, englanti, somali, suomi, 
ruotsi ja venäjä). 

Suomi ja Helsinki ovat sitoutuneet YK:n Agenda 2030 -sopimukseen. 
Toimialalla on koottu Agenda 2030 toteutuneita toimenpiteitä liittyen ta-
sa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, kiertotalouteen, biodiversiteettiin ja il-
mastotoimenpiteisiin. Kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelma tukee Agenda 2030 tavoitteiden edistämistä liittyen 
ympäristökasvatuksen edistämiseen ja kehittämiseen mm. ilmastovai-
kuttamisen ja ilmastotietoisuuden lisäämisellä.

Alueellisen vaikuttamisen vahvistaminen

Toimialan tavoitteena on, että oppimisen paikat ovat vetovoimaisia ja 
yhteisöjä vahvistavia lähipalveluita. Toimialan tilahankkeissa alueellista 
vaikuttamista on kehitetty tekemällä tilaverkkotarkastelua yhteistyössä 
kaupunkiympäristön toimialan ja kuntalaisten kanssa. Lisäksi kaikissa 
uusissa rakennushankkeissa on huomioitu, että asukkaiden ilta- ja vii-
konloppukäyttö on tiloissa mahdollista. Uusien tilojen valmistuessa päi-
väkotien, koulujen ja oppilaitosten tiloja tulee lisää asukkaiden ilta- ja 
viikonloppukäyttöön. 

Kodin ja päiväkodin tai koulun alueellista yhteistyötä varhaiskasvatuk-
sessa, perusopetuksessa ja toisella asteella on kehitetty järjestämällä 
esimerkiksi varhaiskasvatuksessa huoltajille mahdollisuus osallistua 
varhaiskasvatussuunnitelman päivittämiseen sekä asiakaskokemusky-
selyiden suunnitteluun. Huoltajia on myös kuultu asiakastietojärjestel-
män kehittämisessä. Huoltajien osallisuutta edistävät toimenpiteet on 
kirjattu varhaiskasvatusyksiköiden toimintasuunnitelmiin ja toteutumista 
arvioidaan vuosittain.  

Kymmenessä koulussa on käynnissä Kouluvalmentaja-kokeilu vuosina 
2018–2020. Kouluvalmentajien tehtävänä on mm. edistää koulun ja ko-
din yhteistyötä sekä oppimaan oppimisen ja osallisuuden taitoja.  

Maahanmuuttajaperheiden ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen välistä 
yhteistyötä on vahvistettu usealla tavalla. Monikielisiä ohjaajia toimii 
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella yhteensä 
16 ja heidän tehtävänään on oppijoiden tukeminen sekä maahanmuut-
tajaperheiden kodin ja koulun tai päiväkodin välisen yhteistyön edistä-
minen. Kotoutumisen tukimalli on kehitetty palvelumuotoiluprojektissa 
yhdessä maahanmuuttaja perheiden, henkilökunnan ja järjestöjen 
kanssa vuonna 2019. Tukimallin tavoitteena on tuottaa hyvä alku hiljat-
tain maahan muuttaneille perheille ja oppijoille heidän aloittaessaan 
varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Kaikille avoimessa, 
tammikuussa 2019 Stoassa järjestetyssä Tervetuloa kouluun -
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tapahtumassa järjestettiin Wilma-neuvontaa ja ohjausta usealla kielellä 
maahanmuuttajaperheille.  

Lukion opetussuunnitelman uudistustyöhön osallistui 60 lukiolaista 
2019. Lukioiden opiskelijakuntien hallituksia on kuultu opetussuunni-
telman yhteisen osan lukujen osalta. Yläkoululaisten huoltajille on jär-
jestetty kaksikielinen LOPS2021 -vanhempainilta. 

Alueellista vaikuttamista vahvistettiin ottamalla vanhempainyhdistysten 
kattojärjestön Helsingin vanhemmat ry:n (Helvary) johtokunta mukaan 
palveluverkkosuunnittelun periaatteiden valmisteluun.

Asukkaiden omaehtoisen ja -aloitteisen vaikuttamisen ja toiminnan vahvistaminen

Kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa on kehitetty nuorten osallistu-
van budjetoinnin osalta ottamalla osallistuva budjetointi käyttöön kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalla. Äänestysalusta ja äänestysaika yh-
distettiin osallistuvassa budjetoinnissa ja kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan RuutiBudjetissa. Osallistuvassa budjetoinnissa äänesti kaupun-
gin suomenkielisten peruskoulujen 6.–9.-luokkalaista 3952 oppijaa, 
ruotsinkielisten peruskoulun 6.–9.-luokkalaista 427 oppijaa ja kaupun-
gin lukioissa 1136 oppijaa.

Osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen edistämistä tarkastel-
laan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelmassa 
myös henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmasta: kehittämällä 
henkilöstön osaamista näissä teemoissa voidaan vaikuttaa 
myös oppijoiden taitojen kehittymiseen osallistumisen ja vaikuttamisen 
taidoissa.  

Henkilöstölle järjestettiin vuoden 2019 aikana osallistavien menetel-
mien käyttöön liittyviä fasilitointikoulutuksia sekä viestinnän 
ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia, koulutuk-
sia ja webinaareja. Henkilöstön osaamisen kehittämisen verkostossa 
on keskusteltu henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeista liittyen 
osallisuuteen ja osallistumisen sekä vaikuttamisen taitoihin.

Asioinnin asiakaskeskeisyyden ja asiakaskokemuksen kehittäminen

Tavoitteena on, että toimialan digitaaliset palvelut helpottavat käyttä-
jäystävällisyydellään asiakkaiden arkea. Asioinnin asiakaskeskeisyyttä 
ja asiakaskokemusta on tietohallinnossa kehitetty aloittamalla elokuus-
sa 2019 asiakastietojärjestelmän (ASTI) kehittäminen huoltajien ja 
työntekijöiden käyttöön. ASTI:n rakentaminen on aloitettu varhaiskas-
vatuksesta. Huoltajat, varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ja hallinnon 
työntekijät ovat osallistuneet varhaiskasvatukseen hakeutumisen sekä 
varhaiskasvatuspaikan päätösprosessin kehittämiseen. Varhaiskasva-
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tuksen viestintäkanava toteutetaan osana asiakastietojärjestelmän ke-
hittämistä.

Sisäisen asiakaskokemuksen kehittämiseksi on perusopetuksen, lukion 
ja Stadin aikuis- ja ammattiopiston opettajille kehitetty ja julkaistu uusi 
tiedottamiskanava “opehuone”, jonka kehitystyötä jatketaan. Helppo-
käyttöisten ja käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen ja -työkalujen 
osalta aloitettiin opettajan arviointityötä helpottavan portfoliotyökalun 
kehittäminen sekä uuden oppimisympäristön hankinta oppijoille.

Esiopetuksen hakuprosessia uudistettiin toimintakaudelle 2020–2021. 
Kahdella varhaiskasvatusalueella pilotoitiin kokeilu, jossa perheiden ei 
tarvinnut hakea esiopetuspaikkaa, vaan heille tarjottiin sitä tekstiviestil-
lä oman asuinalueen oppilaaksiottoalueilta. Asiakkaat ottivat palvelun 
erittäin hyvin vastaan: 93%huoltajista vastasi viestiin ja suoraan teksti-
viestillä paikan otti lopulta vastaan 880 perhettä eli enemmän kuin neljä 
viidestä.

Osallisuutta tukevien rakenteiden käytäntöjen kehittäminen

Osallisuutta tukevia rakenteita ja käytäntöjä on kehitetty oppijoiden ja 
henkilökunnan osalta. Oppilas- ja opiskelijakuntien toimintatapojen yh-
tenäistäminen on aloitettu mallintamalla parhaita käytänteitä. Myös kä-
sikirjan kokoaminen oppijoiden osallisuuden mahdollisuuksista on aloi-
tettu. 

Osallistuva budjetointi lisäsi lasten ja nuorten osallistumisen mahdolli-
suuksia. Kaupungin peruskoulujen 6.–9.-luokkalaisten ja lukioiden oppi-
joiden kokonaisäänestysprosentti oli OmaStadi-äänestyksessä 31. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sai viisi suunnitelmaa toteutetta-
vakseen. Suunnitelmista kaksi on nuorten ja lasten ideoimia. 

Nuorten läsnäolo ja puheoikeus -kokeilua toteutettiin toimialalautakun-
nissa. Kaupunginhallitus vahvisti 24.6.2019 kokouksessaan nuoriso-
neuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden jatkamisen toimiala-
lautakunnissa ja myös kasvatus- ja koulutuslautakunnassa nuorten 
edustajat jatkavat osallistumista.  

Henkilökunnan, huoltajien ja oppijoiden osallisuutta on vahvistettu tila-
suunnittelussa. Keväällä 2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 
on kehitetty ja mallinnettu pedagoginen suunnitelma tilasuunnittelua 
varten. Sen avulla on päiväkodin, koulun ja lukion henkilökunta otettu 
varhaisessa vaiheessa mukaan perusparannuksen tai uudisrakennuk-
sen suunnitteluun. Kehittämiskohteena ovat henkilökunnan kuulemisen 
ja osallistamisen tapojen kehittäminen sekä huoltajien 
ja oppijoiden osallistaminen aiempaa monipuolisemmin. Kymmenen 
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koulupihan korjaushankkeessa oppijat ovat päässeet osallistumaan pi-
hojen suunnitteluun virtuaaliteknologiaa ja 3D-mallinnusta käyttäen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tunnistettu johtamisen kul-
makiviksi eettinen johtajuus, asiakaslähtöisyys ja osaajien johtaminen. 
Johtamisen keskiössä on vuorovaikutteinen johtaminen, jonka kautta 
vahvistetaan henkilöstön osallisuutta ja edistetään yhdessä tekemistä.

Toimialalla noudatetaan myös sopimusta yhteistoiminnasta Helsingin 
kaupungilla. Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan tavoit-
teena on vahvistaa vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhteistyötä. Yhteis-
toiminnalla halutaan varmistaa jokaiselle kaupungin palveluksessa ole-
valle mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämi-
seen. Foorumit järjestetään palvelutasolla tai laajemmissa yksikköko-
konaisuuksissa vähintään kaksi kertaa vuodessa ja niiden toteutumista 
seurataan ja arvioidaan henkilöstötoimikunnissa vuosittain.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Liitteet

1 Osallisuussuunnitelman väliarviointi
2 Osallisuussuunnitelman väliarviointi esitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 53

HEL 2018-012860 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.03.2020 Pöydälle
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Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Vesa Korkkulan 
ehdotuksesta panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

18.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi
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§ 78
Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista var-
haiskasvatuksessa

HEL 2019-010931 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi yksityisen hoi-
don tuen kehittämismahdollisuuksista tehdyn selvityksen. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Merkitessään selvityksen tiedoksi kasvatus- ja koulutus-
lautakunta kehottaa toimialaa jatkamaan palvelusetelin käyttöönoton 
valmistelua yhtenä keinona helpottaa päiväkotipaikkapulaa. Valmiste-
lun seuraavassa vaiheessa hyväksyttävällä sääntökirjalla varmistetaan, 
että yksityisen varhaiskasvatuspalvelun osuus pysyy kohtuullisena, että 
erityisesti pienten yksityisten päiväkotien toiminta turvataan ja että yksi-
tyistä varhaiskasvatusta on tarjolla nykyistä tasaisemmin eri kaupungi-
nosissa ja myös erityistä tukea tarvitseville lapsille. Samalla säilytetään 
yksityisen hoidon tuen malli Helsinki-lisineen nykyisen kaltaisessa 
muodossaan siten, että palvelusetelistä ja yksityisen hoidon tuen mal-
lista yhdistelmänä rakentuisi toimiva tukimalli. Kaupungin oma varhais-
kasvatus halutaan jatkossakin pitää varhaiskasvatuksen kivijalkana, jo-
ta yksityinen täydentää, jotta kaikille päiväkotipaikan hakijoille kyetään 
varmistamaan paikka mahdollisimman läheltä kotia.

Kannattaja: Ted Apter

Vastaehdotus:
Emma Kari: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi 
yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista tehdyn selvityksen. 
Samalla lautakunta toteaa, ettei palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton 
valmistelua ole syytä käynnistää.

Kannattaja: Petra Malin

Pia Pakarisen ja Emma Karin vastaehdotuksista äänestettiin vastak-
kain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän 
ehdotuksen kanssa. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Merkitessään selvityksen tiedoksi kasvatus- ja koulutus-
lautakunta kehottaa toimialaa jatkamaan palvelusetelin käyttöönoton 
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valmistelua yhtenä keinona helpottaa päiväkotipaikkapulaa. Valmiste-
lun seuraavassa vaiheessa hyväksyttävällä sääntökirjalla varmistetaan, 
että yksityisen varhaiskasvatuspalvelun osuus pysyy kohtuullisena, että 
erityisesti pienten yksityisten päiväkotien toiminta turvataan ja että yksi-
tyistä varhaiskasvatusta on tarjolla nykyistä tasaisemmin eri kaupungi-
nosissa ja myös erityistä tukea tarvitseville lapsille. Samalla säilytetään 
yksityisen hoidon tuen malli Helsinki-lisineen nykyisen kaltaisessa 
muodossaan siten, että palvelusetelistä ja yksityisen hoidon tuen mal-
lista yhdistelmänä rakentuisi toimiva tukimalli. Kaupungin oma varhais-
kasvatus halutaan jatkossakin pitää varhaiskasvatuksen kivijalkana, jo-
ta yksityinen täydentää, jotta kaikille päiväkotipaikan hakijoille kyetään 
varmistamaan paikka mahdollisimman läheltä kotia.
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi 
yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista tehdyn selvityksen. 
Samalla lautakunta toteaa, ettei palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton 
valmistelua ole syytä käynnistää.

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pa-
jula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 6
Fatim Diarra, Emma Kari, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Hannu Oskala

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Pa-
karisen vastaehdotuksen puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Seuraa-
vaksi äänestettiin Pia Pakarisen vastaehdotusehdotus vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Merkitessään selvityksen tiedoksi kasvatus- ja koulutuslau-
takunta kehottaa toimialaa jatkamaan palvelusetelin käyttöönoton val-
mistelua yhtenä keinona helpottaa päiväkotipaikkapulaa. Valmistelun 
seuraavassa vaiheessa hyväksyttävällä sääntökirjalla varmistetaan, et-
tä yksityisen varhaiskasvatuspalvelun osuus pysyy kohtuullisena, että 
erityisesti pienten yksityisten päiväkotien toiminta turvataan ja että yksi-
tyistä varhaiskasvatusta on tarjolla nykyistä tasaisemmin eri kaupungi-
nosissa ja myös erityistä tukea tarvitseville lapsille. Samalla säilytetään 
yksityisen hoidon tuen malli Helsinki-lisineen nykyisen kaltaisessa 
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muodossaan siten, että palvelusetelistä ja yksityisen hoidon tuen mal-
lista yhdistelmänä rakentuisi toimiva tukimalli. Kaupungin oma varhais-
kasvatus halutaan jatkossakin pitää varhaiskasvatuksen kivijalkana, jo-
ta yksityinen täydentää, jotta kaikille päiväkotipaikan hakijoille kyetään 
varmistamaan paikka mahdollisimman läheltä kotia.

Jaa-äänet: 7
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Vesa Korkkula, Johanna Lai-
saari, Petra Malin, Hannu Oskala

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pa-
jula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitteli-
jän ehdotuksen. 

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310  43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

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

anne.makiprosi(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Taustatiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta palautti päätöksellään 28.8.2018 pal-
velusetelimallin valmistelua koskevan asian uudelleen valmisteltavaksi. 
Selvitettäväksi määriteltiin se, millä tavoin palvelusetelillä tavoiteltuihin 
päämääriin on mahdollista päästä yksityisen hoidon tuen kehittämisen 
avulla. Siltä osin kuin tavoiteltuihin päämääriin ei voida päästä, päätet-
tiin, että tulee selvittää, millaisia lainsäädännön tai valtion toiminnan 
muutoksia vaatisi, että nuo tavoitteet voitaisiin saavuttaa Helsingissä 
käytössä olevan tukimallin eli yksityisen hoidon tuen avulla. 

Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista 28.8.2018 
lautakunnassa päätettyjen asioiden osalta on tehty perehtymällä lain-
säädäntöön ja muuhun materiaaliin sekä osittain kartoittamalla kehit-
tämismahdollisuuksia yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Sel-
vitystyön yhteydessä on laadittu skenaariomalli yksityisen hoidon tuen 
kehittämisen mahdollisuuksista palvelusetelimallin tavoitteiden saavut-
tamiseksi kuntalisän kehittämisen avulla sekä tiivistetty vertailu eri tu-
kimallien mahdollisuuksista ja rajoista. Tehty selvitys on liitteenä.  

Palvelusetelillä tavoitelluista päämääristä sekä selvityksen lähtökohdista ja tuloksis-
ta

Helsingissä lapsiperheiden varhaiskasvatustarpeet ja varhaiskasvatuk-
sen osallistumisasteen nosto ovat luoneet painetta vaihtoehtojen li-
säämiseen. Erilaisten varhaiskasvatuspalveluiden tarve kasvaa jatku-
vasti ja palvelua koskevat asiakasmaksut vaikuttavat perheiden valin-
nanmahdollisuuksiin. Etenkin näistä syistä on lähdetty selvittämään 
palvelusetelimallin toimivuutta riittävien ja monimuotoisten, alueellisesti 
ja taloudelliselta kannalta yhdenvertaisesti jakautuvien palvelujen tar-
joamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 28.8.2018 
on esityslistalla ollut palvelusetelimallin valmistelutilannetta koskeva 
asia. Kokouksen 28.8.2018 esityslistalla avattuina, palvelusetelimallin 
edellä mainittuja tavoitteita tukevina puolina on  muun muassa mahdol-
lisuus yksityisen palvelutoiminnan tehokkaampaan niveltämiseen osak-
si kunnallista alueellista palveluverkkoa ja yksityisen palvelun kunnallis-
ta palvelua täydentävä tarjonta, asiakkaan aiempaa laajempi valinnan-
mahdollisuus, palvelusetelitoimintaan hyväksymismenettelyn kautta liit-
tyvä mahdollisuus vaikuttaa yksityisen palvelutoiminnan määrään, laa-
tuun ja jossain määrin myös alueelliseen sijoittumiseen sekä sääntökir-
jaan liittyvä muu ohjausmahdollisuus, palvelusetelin tulosidonnaisuu-
teen ja esimerkiksi erityisen tuen huomioimismahdollisuuteen liittyvät 
edut perheille sekä varhaiskasvatuksen vaihtoehtojen tosiasialliset li-
sääntymismahdollisuudet. Lisäksi on todettu palvelusetelin vaikutukset 
käynnistämistuen tarpeen mahdolliseen poistumiseen ja sitä kautta jo-
pa käynnistämistuesta luopumiseen.
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Yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksia koskevassa selvityk-
sessä paneuduttiin etenkin tavoitteisiin, jotka liittyvät perheiden valin-
nanmahdollisuuteen ja perheiden taloudelliseen tilanteeseen sekä var-
haiskasvatuspalveluiden määrään, alueelliseen sijoittumiseen ja oh-
jausmahdollisuuteen, ja selvitettiin yleisesti yksityisen hoidon tuen ke-
hittämismahdollisuuksia niiltä osin. Lisäksi selvitettiin lainsäädännön 
muutostarpeita. Selvityksen yhteydessä laadittiin myös yksityiskohtai-
nen skenaariomalli yksityisen hoidon tuen kehittämisen mahdollisuuk-
sista kuntalisän kehittämisen avulla. Tällä haluttiin selvittää, onko kun-
talisän kehittämisen avulla mahdollista saavuttaa sellainen tukemisen 
järjestelmä, jolla voitaisiin kokonaisvaltaisesti vastata palvelusetelijär-
jestelmällä tavoiteltuihin päämääriin.

Perheiden taloudelliseen tilanteeseen tai olosuhteisiin liittyvien tavoit-
teiden osalta selvityksessä todettiin, että muutoin kuin kuntalisän ehto-
jen kehittämisen kautta, yksityisen hoidon tuen hoitorahan tulosidon-
naisuus, hoitolisän määrän nostaminen ja/tai hoitolisän tulorajojen 
muuttaminen olisivat keinoja vaikuttaa nimenomaan pienituloisten 
asemaan yksityisen hoidon tuen järjestelmässä. Koska yksityisen hoi-
don tuen maksaminen perustuu lakiin lasten kotihoidon ja yksityisen 
hoidon tuesta (1128/1996), edellyttäisivät nämä muutokset kuitenkin 
lainsäädännön muuttamista. 

Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden määrään, alueelliseen sijoittu-
miseen ja ohjausmahdollisuuteen liittyvien tavoitteiden osalta selvityk-
sessä todettiin, että muutoin kuin kuntalisän ehtojen kehittämisen kaut-
ta, kunnan kuntalisänä maksaman osuuden määrä voi jo sellaisenaan 
mahdollisesti vaikuttaa tai ohjata yksityisten päiväkotien määrää kau-
pungin alueella ja jossain määrin siten mahdollistaa tavoitteisiin pää-
semistä. Muilta osin mahdolliset yksityisen hoidon tuen maksamisen 
edellytyksenä olevien kriteerien muutokset vaatisivat lainsäädännön 
muutoksia.

Selvityksen mukaan, kuntalisän ehtojen kehittämisen kautta kuitenkin 
voitaisiin periaatteessa pyrkiä suureen osaan palvelusetelimallilla tavoi-
telluista päämääristä.  Tämän hetkisen lainsäädännön valossa ja eri 
tahojen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden kuntalisän kehittäminen 
tähän suuntaan olisi kuitenkin mahdollista vain melko monimutkaisin 
ehtojärjestelmin, ja mallin kehittämisessä on myös lisäselvitystä vaati-
via kohtia sekä juridisesti epävarmoja kysymyksiä. Tuloksena olisi 
myös järjestelmä, joka olisi hallinnollisesti ja taloudellisilta vaikutuksil-
taan melko raskas toteuttaa. Yksittäisiin tavoitteisiin kuntalisän kehittä-
misen kautta sen sijaan voitaisiin päästä, mutta sellainen ratkaisu ei 
vastaisi kunnan, perheiden ja palveluntuottajien tarpeisiin.
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Tulokset käyvät ilmi tarkemmin liitteenä olevasta selvityksestä. Tiivistet-
tynä tuloksena selvityksestä voidaan todeta, että palvelusetelijärjestel-
mällä tavoiteltuihin päämääriin pääseminen yksityisen hoidon tuen ke-
hittämisen avulla ei ole rationaalisesti arvioiden mahdollista ainakaan 
ilman lainsäädännön muutoksia.  Lainsäädännön muutoksia ei tältä 
osin ole tällä hetkellä tiedossa.

Johtopäätökset

Kunnan vastuulla on järjestää varhaiskasvatuspalvelut siinä laajuudes-
sa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyt-
tää. Järjestämismuodosta riippumatta palvelut on tuotettava lapsen 
kannalta arvioiden laadukkaasti ja lain sekä muiden palveluntuottajaa 
velvoittavien säännösten mukaisesti. Kaupungin strategian mukaisesti 
segregaation estämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen 
pyrkivät ratkaisut ovat tärkeitä yksityisen varhaiskasvatuksen tukimuo-
toa harkittaessa. Palvelusetelijärjestelmän edellä avattujen päämäärien 
toteutuminen vahvistaisi osaltaan myös näiden lapsen kannalta tärkei-
den tavoitteiden toteutumista.

Palvelusetelijärjestelmä on juridisesti säännelty. Varhaiskasvatuslain 5 
§:n 3 momentin mukaan varhaiskasvatuspalvelun käyttäjälle voidaan 
antaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 
(569/2009) mukainen palveluseteli. Palvelusetelijärjestelmään siirtymi-
nen aiheuttaisi yksityisen varhaiskasvatuksen tukeen kohdistuvien kus-
tannuksien kasvamista  ja edellyttäisi perheitä ja palveluntuottajia kos-
kevien tietojärjestelmien rakentamista sekä lisätyövoiman rekrytointia. 
Vuonna 2018 on tehty mahdollisen palvelusetelijärjestelmään siirtymi-
sen taloudellisista vaikutuksista arvio, joka on lautakunnan kokouksen 
28.8.2018 pöytäkirjassa. Tällä hetkellä arvio on, että kustannukset pal-
velusetelijärjestelmään siirtymisestä olisivat aiempaa arviota korkeam-
mat, koska yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä on enemmän lapsia 
ja arvion tekemisestä on kulunut aikaa. Tarkkaa arviota taloudellisten 
vaikutusten yhteismäärästä ei tässä vaiheessa pystytä antamaan. Asia 
ei sisälly vuoden 2020 talousarvioon.

Palvelusetelimallin tavoitteista osa on luonteeltaan sellaisia, että ne to-
teutuvat varmemmin, mikäli palvelusetelimalliin kytketään hintakatto. 
Perheen näkökulmasta hintakatollinen malli mahdollistaisi useammalle 
perheelle taloudellisesti mahdollisuuden hakea yksityiseen varhaiskas-
vatukseen. Yksityisiltä palveluntuottajilta saadun palautteen mukaan, 
osaa palveluntuottajista hintakatto palvelisi hyvin ja osaa ei. Kunnan on 
mahdollista käyttää useita tukimalleja samanaikaisesti. Esitetään, että 
jatkotoimena otetaan harkittavaksi, olisiko mahdollista ottaa käyttöön 
palvelusetelimalli hintakatollisena ja sen rinnalla säilyttää yksityisen 
hoidon tuen malli Helsinki-lisineen nykyisen kaltaisessa muodossaan 
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siten, että näiden yhdistelmänä rakentuisi toimiva tukimalli, joka voisi 
vastata sekä perheiden että tuottajien tarpeisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310  43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

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

anne.makiprosi(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys yksityisen hoidon tuen kehittämismahdollisuuksista

Oheismateriaali

1 Varhaiskasvatustilasto 2018
2 Maksetut lastenhoidontuet
3 yksityiset päiväkodit sijoittuminen
4 Yksityisen hoidon tuen piirissä olevat lapset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutus, ruotsinkieliset palvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 56

HEL 2019-010931 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.03.2020 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle seuraavaan kokoukseen.
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03.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310  43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

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

anne.makiprosi(a)hel.fi
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§ 79
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) 
toimenpiteiden toteutumisen arviointi

HEL 2020-003582 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
raportin Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016–
2019) tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101

mari.suoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Arviointi opetuksen digitalisaatio ohjelmasta 2016-2019
2 Liite 2 Lautakunnan hyväksymä Digi.hel.fi-viitekehikko
3 Liite 3 Opeka_tulokset_2019
4 Liite 4 Ropeka_tulokset_2019
5 Liite 5 Digitalisaation itsearvioinnit syksy 2019
6 Liite 6 Varatut määrärahat ja toteutuneet kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2016 osana vuoden talou-
sarviota ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaa, että Helsingin kau-
pungin opetusvirastossa käynnistetään koulutuksen digitalisaation edis-
tämiseen tähtäävä hanke. Opetuslautakunta esitti 31.3.2016 (§51) 
kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi opetuksen digitalisaatio-
ohjelman vuosille 2016−2019. Digitalisaatio-ohjelma päättyi 
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31.12.2019. Käsiteltävänä oleva raportti on kooste ohjelman tavoittei-
den toteutumisesta kuluneen neljän vuoden aikana. 

Opetuksen digitalisaatio-ohjelman 2016–2019 päätavoitteena oli uusien 
opetussuunnitelmien toteuttaminen ja tulevaisuuden hyvä oppiminen, 
jolle tietoteknologia luo mahdollisuudet. Tavoitteena oli turvata kouluille 
ja oppilaitoksille tasavertaiset mahdollisuudet digitalisaatioon. Olen-
naista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan oppimisprosessiin pe-
dagogisesti mielekkäällä tavalla rikastuttamaan oppimista. Ohjelman 
lähtökohtina ovat oppimisen laajeneminen luokkahuoneen ulkopuolelle 
monimuotoisiin oppimisympäristöihin, oppijan osallistuminen ja osalli-
suus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden taitojen oppiminen. Helsingin ope-
tuksen digitalisaatio-ohjelma on jäsennetty viiteen toimenpidekokonai-
suuteen, joiden toteutumista arvioidaan liitteenä olevassa raportissa. 

Toimenpidekokonaisuudet olivat seuraavat:

1. Pedagogisen toimintakulttuurin ja digitaalisen oppimisen uudis-
taminen

1. Osaamisen, toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen
2. Innovatiiviset kokeilut
3. Oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit

2. Toimiva infra uudistamisen edellytyksenä
1. Opetusta ja oppimista tukevan digitaalisen järjestelmän 

kehitys
2. Tietotyövälineet opettajille ja oppijoille.

Arvioinnin keskeiset tulokset: mitä saavutettiin?

Arviointi perustuu koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuurin muutok-
sen itsearviointeihin, innovatiivisten kokeilukoulujen toimintasuunnitel-
miin ja itsearviointeihin, muusta kokeilutoiminnasta koottuun materiaa-
liin, asiantuntija- ja tutoropettajaverkoston palautteeseen sekä Opeka 
2019 -kyselyn tuloksiin. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty Helsingin 
yliopiston Growing Mind –tutkimuksen tuloksia. 

Arviointi toimenpidekokonaisuudesta A1: Osaamisen, toimintakulttuurin ja johtami-
sen kehittäminen

Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena oli tarjota opettajille ja rehtoreil-
le uudet osaamisen kehittämisen muodot ja välineet digitaalisten kom-
petenssien hankkimiseen sekä vahvistaa rehtoreiden muutosjohtami-
sen taitoja. 

Opettajien digitaalista osaamista on kehitetty lähikoulutuksena, webi-
naareina, monimuotokoulutuksena, tarjoamalla tukimateriaaleja itseo-
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piskeluun, vertaiskouluttamalla ja kehittämishankkeissa työssä oppi-
malla. Monimuotoinen toteutus on tukenut osaamisen kehittymistä ja 
jakamista. Vertaiskouluttajien ja -kehittäjien verkostot (asiantuntijaopet-
tajat, tutor- ja mentoropettajat ja digipedatiimi) ovat olleet tärkeä osa 
koulu- ja oppilaitoskohtaista kehittämistä. 

Opettajien digitaaliset kompetenssit ja niiden tavoitetasot määriteltiin 
digitalisaatio-ohjelmassa kolmelle digi.hel.fi-tasolle. Osaamisen seuran-
taa vasten rakennettiin osaamismerkkijärjestelmä , jonka avulla pystyt-
tiin tunnistamaan ja tunnustamaan sekä formaalisti että informaalisti 
hankittua osaamista. Arvion perusteella todetaan, että vaikka osaa-
mismerkkien suoritustasot ovat kuitenkin jääneet tavoitetta alhaisem-
miksi, niin opetushenkilöstön osaaminen on kehittynyt erityisesti tieto-
teknologian opetuskäyttöön liittyvissä perustaidoissa.

Haasteina ovat erityisesti perusopetuksessa suuret yksikkökohtaiset 
erot toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisessä, samoin henki-
löstön osaamisessa. 

Arviointi toimenpidekokonaisuudesta A2: Innovatiiviset kokeilut

Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen perustuu ketterään kehittämiseen 
ja oppilas- ja opettajalähtöisiin innovatiivisiin kokeiluihin. Ensimmäises-
sä vaiheessa tätä toteuttamista on ollut innovatiiviset kokeilukoulut. 
Tässä toimenpidekokonaisuudessa on syksystä 2016 lähtien kehitetty 
uutta pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä sekä toimintakulttuuria. Mu-
kana on ollut noin 70 kokeilukoulua ja -oppilaitosta.

Kokeilukoulujen itsearvioinnin mukaan kehittämistoiminta on tuonut py-
syvää muutosta oppijoiden arkeen lisäämällä ja vahvistamalla oppijoi-
den osallisuutta ja omistajuutta omaan oppimiseen. Kehittämistoiminta 
on monipuolistanut arviointia ja tuonut uusia työkaluja arvioinnin ja op-
pilaiden itsearvioinnin toteuttamiseen kokeilukouluissa. Lisäksi kokeilu-
kouluissa on käytössä monipuolisempia oppimisympäristöjä. Kuiten-
kaan kokeilukouluissa kehitetyt pedagogiset uudet käytänteet ja toimin-
tatavat eivät ole levinneet laajemmin kokeilukouluista muihin kouluihin. 
Poikkeuksena tässä on portfolio-oppiminen, joka on käytössä kaikissa 
kouluissa.

Kaikkia hankkeen alussa asetettuja tavoitteita kokeilukoulut eivät oman 
arvionsa mukaan saavuttaneet. Toimintakulttuurin muutos on ollut etu-
käteen arvioitua hitaampaa ja vaativan sellaisia muutosjohtamisen tai-
toja ja muutoksen toteuttamiskykyä, joita koulut ovat oppineet vasta 
hankkeen aikana.

Arviointi toimenpidekokonaisuudesta A3: Oppimisympäristöt ja digitaaliset materi-
aalit
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Toimenpidekokonaisuus oli hyvin laaja ja sisälsi digitaaliset että fyysi-
set oppimisympäristöt sekä digitaalisen oppimateriaalin. Näiden tavoit-
teena oli tukea toimintakulttuurin muutosta. Tavoitteisiin kuului myös 
uusien tilaratkaisujen kehittäminen ja opetuksen laajentaminen luokka-
huoneen ulkopuolelle. 

Digitaalisten oppimisympäristöjen osalta toimialalla jatkettiin jo ennen 
digitalisaatio-ohjelmaa käytössä olleiden Office 365 Educationin ja 
Googlen G Suite for Educationin kehittämistä palvelemaan paremmin 
pedagogisia tarpeita. Nykyisiä oppimisympäristöjä täydentämään toi-
mialalla otetaan käyttöön kolmantena oppimisympäristönä Itslearning 
vuoden 2020 aikana.

Sähköinen portfoliotyöskentely on edistänyt oppimisen aikaisen ar-
vioinnin sekä jatkuvan palautteen antamisen toteutumista käytännössä. 
Portfolioarvioinnin pedagogisen ytimenä on tehdä oppijan oppimispro-
sessi näkyväksi, mahdollistaa yksilöllinen eteneminen ja vahvistaa op-
pijan vastuuta omasta työskentelystään. Oppijat dokumentoivat, reflek-
toivat ja arvioivat omaa oppimistaan ja edistymistään omien tavoittei-
den saavuttamisessa sähköisessä portfoliossa. Portfoliotyöskentely on 
lisännyt huoltajien mahdollisuuksia seurata tavoitteiden saavuttamista. 

Digitaalisen oppimateriaalin jakamiseen liittyy vielä kehitystyötä ja op-
pimateriaalin jakamiseen tarvittavan alustan projekti käynnistyi vasta 
vuoden 2019 lopussa.

Fyysisten oppimisympäristöjen kehittämisen avuksi asiantuntijat ja 
asiantuntijaopettajat ovat kehittäneet yhdessä digitaalisen Pedagogi-
nen suunnitelma -työkalun, jonka avulla perusparannushankkeiden ja 
uudisrakennuskohteiden henkilökuntaa osallistetaan tulevien oppimi-
sympäristöjen suunnitteluun pedagogisista lähtökohdista. Kouluilta tul-
leen palautteen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että pedagogit ovat 
mukana oppimisympäristön suunnittelussa ja uudistamisessa, koska 
samalla päästään yhdessä kehittämään koulun toimintakulttuuria. 

Arvion mukaan koko kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä ak-
tiivisesti. Yhteistyö muiden toimijoiden, kuten museoiden, kirjastojen ja 
muiden kulttuuri- ja liikuntatahojen kanssa on lisääntynyt. 

Arviointi toimenpidekokonaisuudesta B4: Opetusta ja oppimista tukevan digitaalisen 
järjestelmän kehittäminen

Opetuksen ja oppimisen kokonaisvaltaisen digitaalisen järjestelmän ta-
voitteeksi asetettiin toimivien ja nykyaikaisten tietojärjestelmien kehit-
täminen ja toimintakulttuurin muutoksen edistäminen. Tavoitteena on, 
että digitaalinen järjestelmä sisältää oppimisen ja opetuksen palvelut, 
oppilas- ja opiskelijahallinnan ja digitaalisen oppimisympäristön. Tämä 
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kokonaisuus mahdollistaa data-analytiikalla johtamisen ja jokaiselle 
oppijalle optimaaliset ja yksilölliset oppimisen polut ja yksilöllisen ete-
nemisen seurannan. Järjestelmä tarjoaa avoimet rajapinnat muihin jär-
jestelmiin, myös valtakunnallisiin järjestelmiin ja tietovarantoihin.

Digitaalisen järjestelmän kehittäminen käynnistyi alkuperäistä suunni-
telmaa myöhemmin vuoden 2018 aikana.  Järjestelmäkokonaisuutta to-
teutetaan kolmen hankekokonaisuuden pohjalta. Käynnistetyistä hank-
keista asioinnin tietojärjestelmä ja tekoäly ja oppimisanalytiikka ovat 
vasta alkuvaiheessa ja vaativat kehitystyötä vielä usean vuoden ajan.  
Kolmatta hankekokonaisuutta, oppimisympäristöjä, kehitetään pedago-
gisten tarpeiden perusteella. Järjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä 
on käytössä ketterän kehittämisen periaatteet mukaisesti ja toiminnalli-
suuksia otetaan käyttöön osa-alue kerrallaan.

Hankkeiden keskeistä tavoitetta, toimintakulttuurin muutoksen edistä-
mistä, on tarpeen edelleen kirkastaa. Uutta tietojärjestelmäkokonai-
suutta ei kehitetä pelkästään korvaamaan vanhoja järjestelmiä vaan 
myös muuttamaan toimintakulttuuria osallistamalla käyttäjiä suunnitte-
luun jo alkuvaiheessa. 

Arviointi toimenpidekokonaisuudesta B5: Tietotyövälineet opettajille ja oppijoille

Toimivat tietotyövälineet mahdollistavat opettajille ja oppijoille modernin 
pedagogiikan ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja oppimi-
sen. 

Tietoteknisen infran ja verkon kehittämistä ja tietotyövälineiden hank-
kimista on toteutettu digitalisaatio-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Ohjelman aikana on hankittu opettajille kannettavat tietokoneet, paran-
nettu langattoman verkon toimintaa, kehitetty uusia esitystekniikkarat-
kaisuja ja hankittu oppilaskoneita 33100 kappaletta digitalisaatio-
ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tietoteknisten laitteiden han-
kintaprosessi uudistettiin ja otettiin käyttöön sähköinen laiterekisteri. IT-
tukipalvelut konseptoitiin uudella tavalla.

IT-tuen uudistus, jossa IT-tukihenkilöt siirtyivät pois nimikkokouluilta 
keskitettyyn palveluun, on ollut iso muutos koulujen arjessa. Keskeisin 
perustelu muutokselle on ollut tarve tarjota kaikille kouluille samanlaista 
palvelua. Muutoksen ovat mahdollistaneet mittavat langattoman verkon 
kehittämistoimenpiteet, ohjelmistojen asennusten automatisoinnin edis-
täminen ja kannettavien tietokoneiden ja esitystekniikan laitevakiointi 
sekä tiketöintijärjestelmän käyttöönotto. 

Arvioinnin keskeiset tulokset: mitkä ovat olleet haasteina?
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Digitalisaatio-ohjelman vaikuttavuuden arviointia on hankaloittanut se, 
ettei digitalisaatio-ohjelman yhteydessä ole arviointisuunnitelmaa ja hy-
väksyttyjä mittareita. Täten ohjelman edistymistä ei ole arvioitu yhteis-
mitallisesti vuosittain, eikä alkutilan arviota ole käytettävissä arvioinnin 
pohjaksi. 

Pedagogisen toimintakulttuurin muutos on lähtenyt digitalisaatio-
ohjelman aikana käyntiin, mutta asetettua kokonaisvaltaiseen systee-
miseen muutokseen tähdättyä tavoitetta ei ole vielä saavutettu. Muu-
tosjohtaminen ja siihen liittyvä osaaminen on monilta osin vasta kehit-
tymässä.

Opetushenkilöstön osaaminen kehittynyt erityisesti tietoteknologian 
opetuskäyttöön liittyvissä perustaidoissa, mutta koulu- ja oppilaitoskoh-
taiset erot ovat suuria. Opetushenkilökunta on kokenut puutteita koulun 
teknologissa valmiuksissa ja tietoteknisessä osaamisessa.

Tietojärjestelmähankkeet ovat laajoja, eivätkä ne valmistu alkuperäisen 
aikataulun mukaan. Hankkeita jatketaan vielä vuoden 2019 jälkeen. 
Kehittämistyön seurantaa varten toimialalle perustettiin digitalisaation 
ohjausryhmä, joka käsittelee vakioasioina hankkeiden tilanteen ja lin-
jauksia vaativat asiat.

Jatkotoimenpiteet

Digitalisaatio-ohjelma 2016–2019 on rakentanut hyvää perustaa digita-
lisaation kehittämiselle. Ohjelman aikana laitteita on hankittu opetus-
käyttöön, tietoteknistä infraa on kehitetty ja opettajien tietoteknologian 
opetuskäyttöön liittyvät perustaidot ovat kehittyneet. Toimialan muutos-
johtaminen on kehittymässä ja innovatiivisista kokeiluista on kerätty ar-
vokasta kokemusta. 

Digitalisaation edistäminen vaatii vielä syvempää muutosta, jossa kes-
keisissä rooleissa ovat datan merkitys, laitteiden pedagoginen käyttö ja 
tietoteknologian näkeminen osana toimintaa. On tärkeää myös tiedos-
taa tietojärjestelmäkehittämisen vaikutukset toimintakulttuuriin ja tehtä-
vänkuviin. Toimintakulttuurin muutos edellyttää systemaattista muutos-
johtamista ja toiminnan jatkuvaa arviointia.

Kustannusarvio

Digitalisaatio-ohjelmalle haettiin lisämäärärahaa 35 miljoonaa euroa. 
Kokonaisuutena digitalisaatio-ohjelman mukaisiin laitehankintoihin, tie-
toteknisen infran kehittämiseen ja tietojärjestelmäkokonaisuuden kehit-
tämiseen käytettiin vuosina 2016-2019 yhteensä 32,5 miljoonaa euroa. 
Tietojärjestelmäkehittäminen käynnistyi myöhässä ja siihen arvioidusta 
10,7 miljoonan euron määrärahasta käytettiin vain 2,8 miljoonaa euroa.
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Laitehankinnoissa ja tietoteknisen infran kehittämisessä määrärahan 
tarve on ennakoitua suurempi, sillä koulujen verkot ja laitekanta vaati-
vat arvioitua mittavampaa uudistamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Marjo Kyllönen, kehittämispalveluiden päällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Mari Suoja, henkilöstön kehittämispäällikkö, puhelin: 310 43101

mari.suoja(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Arviointi opetuksen digitalisaatio ohjelmasta 2016-2019
2 Liite 2 Lautakunnan hyväksymä Digi.hel.fi-viitekehikko
3 Liite 3 Opeka_tulokset_2019
4 Liite 4 Ropeka_tulokset_2019
5 Liite 5 Digitalisaation itsearvioinnit syksy 2019
6 Liite 6 Varatut määrärahat ja toteutuneet kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lisätietojen antajat
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§ 80
Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun loppuraportti

HEL 2020-003524 T 12 00 00

Päätös

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

Kaupunginvaltuusto päätti (28.11.2018/378 §) hyväksyessään vuoden 
2019 talousarvion kohdentaa 2 miljoonaa euroa toisen asteen maksut-
tomuuden kokeiluun. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 
(18.12.2018/268 §) budjettivalmistelunsa yhteydessä kohdentaa mää-
rärahan lukuvuonna 2019 aloittaville ensimmäisen vuoden opiskelijoille 
lainattavaan oppimateriaaliin, HSL:n Helsingin sisäiseen matkakorttiin 
ja kulttuurikäynteihin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti (17.12.2019/396 §) hyväksyes-
sään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin, 
että maksuttomuuden kokeilu ei jatku vuonna 2020.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan 14.4.2020 ko-
keilun loppuraporttia. Loppuraportilla tuotiin lautakunnalle tietoa kokei-
lun toteutuksesta ja siitä saaduista kokemuksista. 

Kokeilun toteutus

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

Lainattavan oppimateriaalin hankinnassa hyödynnettiin perusopetuk-
sen oppimateriaalihankintoihin kilpailutettua kirjavälittäjää. Lukiot teki-
vät päätilaukset kesäkuussa ja täydentävät tilaukset syksyllä. Stadin 
ammatti- ja aikuisopistolle hankittiin tabletteja oppimisyhteisöjen käyt-
töön.

Kokeiluun piiriin kuuluneille opiskelijoille hankittiin pääsääntöisesti 
HSL:n AB-vyöhykkeiden kausiliput. Matkalippu muodosti opiskelijoille 
veronalaisen edun, josta Helsingin kaupunki teki ilmoitukset tulorekiste-
riin. Opiskelijoita ohjeistettiin selvittämään edun mahdollinen vaikutus 
muihin etuuksiin.

Kulttuurikäynneissä toteutettiin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kans-
sa Pääsy sallittu -kampanja, joka kokosi yhteen runsaasti erilaisia ta-
pahtumia. Tavoitteena oli tarjota oppilaitoksille kattaus joustavan ilmoit-
tautumismenettelyn kulttuuritapahtumia.

Tuloksia

Kokeilu lisäsi digitaalisten oppimateriaalien käyttöä Helsingin kaupun-
gin lukioissa. Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuuden ko-
keilussa 82 % hankitusta oppimateriaalista oli digitaalista.

HSL:n matkalippuja luovutettiin kokeilun aikana 5 532 opiskelijalle eli 
noin 90 % kokeilun piirissä kuuluneista otti edun käyttöönsä.

Pääsy sallittu -kampanjan tapahtumiin tuli 828 ilmoittautumista. Kam-
panjan täyttöaste oli hieman yli 20 %. Muita kulttuurikäyntejä tehtiin 
vaihtelevasti. Osa oppilaitoksista käytti budjettinsa täysimääräisesti, 
osassa taas käyntejä ei tehty juuri yhtään.

Opiskelijakysely

Kyselyn perusteella maksuttomuuden kokeilu vaikutti opiskelupaikan 
valintaan hieman tulkinnasta riippuen noin 23–39 %:lla lukioiden aloit-
taneista opiskelijoista.
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Lukiolaiset itse kokivat maksuttoman oppimateriaalin selvästi tärkeim-
mäksi keinoksi madaltaa toisen asteen opintojen kustannuksia. Mikäli 
opiskelijat olisivat itse saaneet valita painetun ja digitaalisen oppimate-
riaalin väliltä, niukka enemmistö lukiolaisista olisi valinnut useimmiten 
painetun materiaalin.

Kyselyyn vastanneista suomenkielisten lukioiden opiskelijoista 95 %, 
ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoista 90 % ja Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston opiskelijoista 78 % otti käyttönsä ilmaisen matkalipun. Jos 
kausilippu olisi pitänyt maksaa itse, sen olisi jättänyt hankkimatta 18 % 
suomenkielisten lukioiden vastaajista, 10 % ruotsinkielisten lukioiden 
vastaajista ja 33 % Stadin ammatti- ja aikuisopiston vastaajista. Kyse-
lyyn vastanneista opiskelijoista 88–97 % piti matkalippua melko tai erit-
täin tärkeänä opintojen kannalta ja 66–83 % melko tai erittäin tärkeänä 
vapaa-ajan kannalta.

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

Henkilöstökysely

Oppimateriaalihankintojen aikataulu koettiin enimmäkseen riittäväksi, 
mutta täydentävien tilausten tekeminen esimerkiksi kesken lukuvuotta 
aloittaneille opiskelijoille liian jäykäksi. Digimateriaalin aiempaa laaja-
mittaisempi käyttöönotto sujui pedagogisessa mielessä hyvin. Kiitosta 
keräsi, että kokeilun ansiosta kaikilla uusilla opiskelijoilla oli kirjat val-
miina jo ensimmäisestä oppitunnista alkaen.

Kyselystä ja kokeilun aikana saadusta palautteesta nousi esiin, että 
etenkin matkalippuihin liittyvät tehtävät koettiin kuormittaviksi. Matka-
lippujen veronalaisuudesta aiheutuvien tulorekisteritietojen koostami-
sesta ja laskujen tarkastamisesta seurasi erittäin paljon käsin tehtävää 
työtä. Lisäksi neuvonnan näkökulmasta kokeilun kohderyhmärajauk-
seen olisi toivottu parempia perusteluja.

Kulttuurikäyntien sovittaminen syksyn aikatauluihin koettiin haastavaksi 
ja varauskäytännöt miellettiin joltain osin hankaliksi. Kiitosta keräsi ko-
keilun kaltainen mahdollisuus kulttuurikäynteihin, kunhan tapahtumiin 
osallistuminen voitaisiin suunnitella riittävän aikaisin.

Opiskelijoiden ja huoltajien suuntaan tapahtuvaa keskitettyä tiedotusta 
olisi kaivattu enemmän kaikilla kokeilun osa-alueilla.

Kokeilun hyödyt

Kokeilusta saatiin runsaasti tietoa siitä, mitä toisen asteen maksutto-
muutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon. Erityisen ajankohtaisen 
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kokemuksesta tekee hallituksen kaavailut oppivelvollisuuden laajenta-
misesta.

Erityinen hyöty saatiin lukioiden oppimateriaalihankintojen käytännön 
toteutuksesta. Lisäksi oppimateriaalihankinnoista aiheutuvista kustan-
nuksista saatiin kattava ja vertailukelpoinen aineisto hallituksen suunni-
telmien rinnalle. Myös kokeilun parissa työskennelleen henkilöstön aja-
tukset käytännön toteutuksesta ovat arvokkaita, mikäli maksuttomuus 
jatkossa vakiintuu osaksi toisen asteen koulutusta. Erityisesti kokeilu 
auttoi paikantamaan sujuvan työskentelyn kannalta keskeiset toiminnot 
ja kipupisteet, jotka kaipaavat toimiakseen tietojärjestelmiä ja automaa-
tiota.

Kokeilusta saadut kokemukset ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että 
oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvässä lainvalmistelussa tulee 
huomioida kuntien ja kaupunkien erityispiirteet. Varsinkin Helsingissä 
väestö ja toimijoiden määrä toisen asteen koulutuksessa eroaa merkit-
tävästi muusta maasta. 

Kokeilun ansiosta Helsingin kaupunki on aiempaa huomattavasti val-
miimpi oppivelvollisuuteen kaavailtuihin muutoksiin, vaikka uudistuk-
seen vielä liittyykin isoja kysymyksiä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Toisen asteen maksuttomuuden kokeilun loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 81
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia 
ylittävältä osalta

HEL 2020-003561 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden maksuton 
varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) kaudella 2019 - 2020 koskien 
ikäluokkaa 2014 ja kaudella 2020 - 2021 koskien ikäluokkaa 2015 al-
kaa 1.8. jatkuen esiopetuksen alkamiseen saakka.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen neljä tuntia ylittävältä osalta määräy-
tyvät varhaiskasvatusmaksut seuraavasti:

- kun varhaiskasvatusta on päivässä 4-5 tuntia, on maksu 20 % ko-
koaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
- kun varhaiskasvatusta on 5-7 tuntia päivässä, on maksu 40 % ko-
koaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, ja
- kun varhaiskasvatus on yli 7 tuntia päivässä, on maksu 65 % kokoai-
kaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM_463036

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 17.4.2018 (§ 66) viisivuo-
tiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen (4 tuntia päivässä) järjestä-
misestä ja määritellyt toiminta-ajaksi esiopetuksen toimintavuoden. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee kuntia viisivuotiaiden mak-
suttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa ja edellyttää maksuttomuu-
den koskevan koko kalenterivuotta. Tällä päätöksellä täydennetään 
Helsingissä aiemmin tehtyä päätöstä siten, että viisivuotiaiden maksu-
ton varhaiskasvatus alkaa 1.8. ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen 
saakka. On tarkoituksenmukaista, että maksuton varhaiskasvatus jat-
kuu myös elokuun ensimmäiset viikot ennen esiopetuksen alkamista. 

Helsinki on myös kaudella 2020 - 2021 mukana Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön (OKM) kokeilussa koskien viisivuotiaiden maksutonta varhais-
kasvatusta. Kokeilun tarkoituksena on varhaiskasvatuksen osallistumi-
sasteen nostaminen ja uusien mallien kokeilu liittyen esiopetuksen 
mahdolliseen laajentamiseen koskemaan viisivuotiaita lapsia. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella kompensoidaan 79,23 
prosenttia maksutulon vähenemästä. Maksuttomuuden vaikutus kuu-
kaudessa on noin 273 000 euroa. Kaudelle 2020 - 2021 Helsingille on 
myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoitusta 2 139 210 
euroa korvaamaan maksutulojen vähenemää.

Viisivuotiaita on suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 015 lasta ja 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 410 lasta (tilasto 2/2020). Tulo-
jen menetys elokuun alusta ennen esiopetusta on suomenkielisessä 
varhaiskasvatuksessa 97 400 euroja ja ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa 15 000 euroa, yhteensä 112 400 euroa.

Lapsivaikutukset

Lapsi saa varhaiskasvatuksessa kaverisuhteita ja osallisuuden koke-
muksia toimijana yhdessä muiden kanssa. Lapsen oppimaan oppimi-
sen taidot kehittyvät tavoitteellisessa ja suunnitelmallisessa varhais-
kasvatuksessa. Lapsi saa myös tukea kasvuun ja oppimiseen sitä tarvi-
tessaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 OKM_463036

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 82
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuspalvelun hankinta optiokaudelle 
1.8.2020 - 30.6.2022

HEL 2017-000595 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimiala hankkii ruotsinkie-
liset varhaiskasvatuspalvelut hankintapäätöksen § 82 16.5.2017 (diaa-
rinumero: HEL 2017-000595) mukaisesti optiokaudelle 1.8.2020 - 
30.6.2022. Palveluntuottajina optiokaudella jatkavat Barnavårdsföre-
ningen i Finland r.f. ja Plommonet Ab Oy.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti ruotsinkielisen palvelu-
kokonaisuuden johtajan allekirjoittamaan optiosopimuksen. 

Optiokautta koskeva hankintasopimus syntyy vasta molempien sopija-
puolten välisillä allekirjoituksilla.

Hankinnan kokonaisarvo optiokaudella on n. 4 354 000 euroa (alv. 0 
%). 

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tila- ja hankintapalvelut kilpailutti tarjouspyynnöllä HEL 2017-100854 
(6.3.2017) ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut ajalle 1.8.2017 - 
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30.6.2020. Hankintaan sisältyi kahden (2) vuoden option käyttömahdol-
lisuus.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta (ent. Opetuslautakunta) teki varhais-
kasvatuspalvelun hankintaa koskevan hankintapäätöksen (§ 82) 
16.5.2017. 

Hankinnan kohteena ovat lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain 
540/2018 § 1 (aiempi laki 19.1.1973/36) mukainen lasten ruotsinkieli-
nen varhaiskasvatus. 

Alkuperäisessä hankintapäätöksessä ilmoitettu hankinnan kokonaisar-
vo (3 + 2 vuotta) oli noin 10 445 000 euroa (alv. 0%), joka laskettiin si-
ten, että sopimuskauden viimeisenä vuotena ruotsinkielisen jaoston 
päättämä hoitopaikkoja koskeva resurssi on käytössä täysimääräisenä.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 16.05.2017 § 82

HEL 2017-000595 T 02 08 02 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti, että ruotsinkielistä varhaiskasvatuspalvelua 
ajalle 1.8.2017 - 30.6.2020 hankitaan Barnavårdsföreningen i Finland 
r.f:n ja Plommonet Ab Oy:n antamien tarjousten mukaisin hinnoin ja 
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ehdoin ja oikeuttaa samalla ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan 
johtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat sopimukset. Lisäksi 
opetuslautakunta päätti oikeuttaa ruotsinkielisen päivähoito- ja koulu-
tuslinjan johtajan hankkimaan jäljellä olevat ruotsinkielisen jaoston 
päättämän resurssin mukaiset hoitopaikat tarpeen mukaisesti.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja kokonaistaloudel-
lisen edullisuuden perusteena halvinta hintaa, koska palvelua koskevat 
vähimmäisvaatimukset ovat osaltaan lakiin perustuvia, kuten henkilös-
tön koulutusvaatimukset tai luvanvaraisia, kuten tilat. Tarjoajilta edelly-
tettiin lisäksi palvelun laadun varmistamiseksi selvitystä mm. vastuuva-
kuutuksesta, sijaisjärjestelyistä, lapsiryhmien muodostamisperiaatteista 
ja henkilöstön käytöstä.

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden option käyttömahdollisuus.

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudelle on n. 10 445 000 euroa, alv. 
0 %, joka on laskettu siten, että viimeisenä sopimusvuonna ruotsinkieli-
sen jaoston päättämä resurssi 324,6 hoitopaikkaa on käytössä täysi-
määräisenä.

Käsittely

16.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
linjanjohtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi
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§ 83
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Anna Vuorjoen toivomusponnesta kasvijuomien tarjoamisesta kai-
kille halukkaille ruokavaliosta riippumatta

HEL 2019-010190 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Anna 
Vuorjoen toivomusponnesta kasvijuomien tarjoamisesta kaikille haluk-
kaille ruokavaliosta riippumatta:

Ravintosuositukset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen ja opetuk-
sen sekä oppilaitosten ruokalista- ja ateriasuunnittelua ohjaavat asia-
kasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset (Suomalaiset ravitsemus-
suositukset VRN 2014, Syödään ja opitaan yhdessä -
kouluruokailusuositus VRN 2017 ja Terveyttä ja iloa ruoasta –varhais-
kasvatuksen ruokailusuositus VRN 2018 sekä Hyvinvointia ja yhteisölli-
syyttä ruokailusta VRN 2019). 

Kansallisissa ravitsemussuosituksissa suositellaan ruokajuomaksi ras-
vatonta maitoa tai piimää. Nestemäiset maitovalmisteet voi korvata 
kasviperäisillä kalsiumilla ja D-vitamiinilla täydennetyillä kasvijuomilla 
kuten soija- ja kaurajuomilla. Sama suositus on myös toisen asteen 
opiskelijoiden ruokailusuosituksissa. 

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ravitsemussuosituksessa suositel-
laan kuitenkin ainoastaan ruokajuomaksi rasvatonta maitoa ja piimää. 
Ravitsemussuositukset tehdään sen hetkien tutkimustiedon pohjalta ja 
ne arvioidaan kohderyhmille sopiviksi. Nyt tutkimustietoa kasvijuomien 
ravitsemuksellisista vaikutuksista ei vielä ole kattavasti saatavilla. 

Maitoa korvaavissa kasvijuomissa ravintosisältö ei vastaa täysin maito-
tuotteita. Kriittisiä ravintoaineita ovat erityisesti proteiinit ja sen laatu 
sekä määrä, jodi, B2-vitamiini, B12-vitamiini, D-vitamiini ja kalsium. 
Maito on mm. hyvä proteiinin ja D-vitamiinin lähde. Maito sisältää pro-
teiinia 3,5 g/dl, soijajuoma noin 3 g/dl ja vastaavasti kaurajuoma 1. Jos 
maito korvataan kasvijuomalla, tulee käyttää vitamiineilla ja kivennäi-
saineilla täydennettyjä kasvijuomia.

Lisäksi kasvijuomien ilmastovaikutusten vertaileminen on haastavaa, 
koska mm. kaurapohjaisia tuotteita on toistaiseksi tutkittu tieteellisesti 
vielä vähän eikä vertailua ilmastovaikutuksista ole saatavilla. 
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Kustannusvaikutus

Kasvijuomien hinnat vaihtelevat ja hinta on korkeimmillaan kolminker-
tainen maitoon verrattuna. Kasvijuomista ei saa myöskään EU-
maitotukea. Nykyinen hintataso rasvattomassa maidossa on seuraava: 

 Koulut ja oppilaitokset 0,64 euroa/litra (EU-maitotuki 0,16 euroa) 
eli 0,48 euroa/litra ja 0,10 euroa/lasi (2 dl).

 Päiväkodit 0,89 euroa/litra (EU-maitotuki 0,34 euroa/litra) eli 0,55 
euroa/litra ja 0,11 euroa/ lasi (2 dl).

Oletuksella, että tarjottavasta kasvijuomasta 50 % olisi kaurajuomaa ja 
50 % soijajuomaa, olisi kustannustason nousu varhaiskasvatusyksi-
köissä 0,26 euroa/annos ja kouluissa ja oppilaitoksissa 0,08 eu-
roa/annos. Jälkimmäisessä kasvijuoman raaka-aine on pääosin ulko-
laista. Oheisessa taulukossa on esitetty kustannusarvio kasvijuomien 
lisäämisestä kaikille halukkaille.

Kasvijuomien nykytilanne

Kasvijuomat täydentävät nyt päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ve-
gaanista ja maitoallergista ruokavaliota noudattavien ateriakokonai-
suutta. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Prinsessantien toimipisteessä on loka-
kuusta 2019 lähtien ollut mahdollisuus valita kasvijuomat lounaan ruo-
kajuomaksi. Vastaava muutos on tulossa Abraham Wetterin tien toimi-
pisteelle elokuussa 2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnistymässä Omastadi-
hankkeen (osallistuva budjetointi) kautta pilotti, jossa määrätyissä päi-
väkodeissa ja kouluissa mahdollistetaan kasvijuomien korvaaminen ha-
lukkaille. Pilottiin on budjetoitu 100 000 euroa ja käytännön toteutus 
käynnistyy elokuussa 2020. Pilotin kautta toimialle kertyy tietoa kasvi-
juomien kiinnostavuudesta ja menekistä varhaiskasvatuksessa ja peru-
sopetuksessa. Tieto on tärkeää kasvijuomien menekin, hävikin ja kus-
tannusten arvioimisessa.

Johtopäätökset
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Ravitsemussuositukset ohjaavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-
sen ruokatarjonnan suunnittelua. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-
sen ravintosuositukset eivät tällä hetkellä ota kantaa kasvijuomien tar-
joamiseen aterioiden ruokajuomana. Kasvisjuomien vaikutuksesta 
pienten lasten ravitsemukseen toivotaan tutkimukseen perustuvaa lisä-
tietoa ennen muutoksen jalkauttamista.

Kasvijuomien tarjonnan lisääminen toisen asteen oppilaitoksiin vapaas-
ti otettavaksi juomavaihtoehdoksi on kustannuskysymys. Kustannusten 
arvioimista hankaloittaa se, ettei tietoa menekistä ja hävikistä ole saa-
tavilla. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviossa ei 
ole huomioitu lisämäärärahaa, joka mahdollistaisi kasvijuomien tarjon-
nan laajentamisen kaikille halukkaille.

Lautakunta pitää tärkeänä, että lausunnossa mainittujen kokeilujen jäl-
keen laajennetaan kasvimaitojen tarjontaa aterioilla, mikäli se kokeilu-
jen tulosten valossa on tarkoituksenmukaista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdaksi (14):

"Lautakunta pitää tärkeänä, että lausunnossa mainittujen kokeilu-
jen jälkeen laajennetaan kasvimaitojen tarjontaa aterioilla, mikäli 
se kokeilujen tulosten valossa on tarkoituksenmukaista."

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohdaksi (14): "Lautakunta pitää tärkeänä, että 
lausunnossa mainittujen kokeilujen jälkeen laajennetaan kasvimaitojen 
tarjontaa aterioilla, mikäli se kokeilujen tulosten valossa on tarkoituk-
senmukaista."

Jaa-äänet: 3
Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Fatim Diarra, Emma Kari, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Petra Malin

Tyhjä: 4
Martina Harms-Aalto, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Poissa: 0



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 40 (125)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
14.04.2020

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vesa 
Korkkulan vastaehdotuksen äänin 6-3. Tyhjää äänesti 4.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Anna 
Vuorjoen toivomusponnesta kasvijuomien tarjoamisesta kaikille haluk-
kaille ruokavaliosta riippumatta:

Ravintosuositukset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatuksen ja opetuk-
sen sekä oppilaitosten ruokalista- ja ateriasuunnittelua ohjaavat asia-
kasryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset (Suomalaiset ravitsemus-
suositukset VRN 2014, Syödään ja opitaan yhdessä -
kouluruokailusuositus VRN 2017 ja Terveyttä ja iloa ruoasta –varhais-
kasvatuksen ruokailusuositus VRN 2018 sekä Hyvinvointia ja yhteisölli-
syyttä ruokailusta VRN 2019). 

Kansallisissa ravitsemussuosituksissa suositellaan ruokajuomaksi ras-
vatonta maitoa tai piimää. Nestemäiset maitovalmisteet voi korvata 
kasviperäisillä kalsiumilla ja D-vitamiinilla täydennetyillä kasvijuomilla 
kuten soija- ja kaurajuomilla. Sama suositus on myös toisen asteen 
opiskelijoiden ruokailusuosituksissa. 

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen ravitsemussuosituksessa suositel-
laan kuitenkin ainoastaan ruokajuomaksi rasvatonta maitoa ja piimää. 
Ravitsemussuositukset tehdään sen hetkien tutkimustiedon pohjalta ja 
ne arvioidaan kohderyhmille sopiviksi. Nyt tutkimustietoa kasvijuomien 
ravitsemuksellisista vaikutuksista ei vielä ole kattavasti saatavilla. 

Maitoa korvaavissa kasvijuomissa ravintosisältö ei vastaa täysin maito-
tuotteita. Kriittisiä ravintoaineita ovat erityisesti proteiinit ja sen laatu 
sekä määrä, jodi, B2-vitamiini, B12-vitamiini, D-vitamiini ja kalsium. 
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Maito on mm. hyvä proteiinin ja D-vitamiinin lähde. Maito sisältää pro-
teiinia 3,5 g/dl, soijajuoma noin 3 g/dl ja vastaavasti kaurajuoma 1. Jos 
maito korvataan kasvijuomalla, tulee käyttää vitamiineilla ja kivennäi-
saineilla täydennettyjä kasvijuomia.

Lisäksi kasvijuomien ilmastovaikutusten vertaileminen on haastavaa, 
koska mm. kaurapohjaisia tuotteita on toistaiseksi tutkittu tieteellisesti 
vielä vähän eikä vertailua ilmastovaikutuksista ole saatavilla. 

Kustannusvaikutus

Kasvijuomien hinnat vaihtelevat ja hinta on korkeimmillaan kolminker-
tainen maitoon verrattuna. Kasvijuomista ei saa myöskään EU-
maitotukea. Nykyinen hintataso rasvattomassa maidossa on seuraava: 

 Koulut ja oppilaitokset 0,64 euroa/litra (EU-maitotuki 0,16 euroa) 
eli 0,48 euroa/litra ja 0,10 euroa/lasi (2 dl).

 Päiväkodit 0,89 euroa/litra (EU-maitotuki 0,34 euroa/litra) eli 0,55 
euroa/litra ja 0,11 euroa/ lasi (2 dl).

Oletuksella, että tarjottavasta kasvijuomasta 50 % olisi kaurajuomaa ja 
50 % soijajuomaa, olisi kustannustason nousu varhaiskasvatusyksi-
köissä 0,26 euroa/annos ja kouluissa ja oppilaitoksissa 0,08 eu-
roa/annos. Jälkimmäisessä kasvijuoman raaka-aine on pääosin ulko-
laista. Oheisessa taulukossa on esitetty kustannusarvio kasvijuomien 
lisäämisestä kaikille halukkaille.

Kasvijuomien nykytilanne

Kasvijuomat täydentävät nyt päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ve-
gaanista ja maitoallergista ruokavaliota noudattavien ateriakokonai-
suutta. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Prinsessantien toimipisteessä on loka-
kuusta 2019 lähtien ollut mahdollisuus valita kasvijuomat lounaan ruo-
kajuomaksi. Vastaava muutos on tulossa Abraham Wetterin tien toimi-
pisteelle elokuussa 2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käynnistymässä Omastadi-
hankkeen (osallistuva budjetointi) kautta pilotti, jossa määrätyissä päi-
väkodeissa ja kouluissa mahdollistetaan kasvijuomien korvaaminen ha-
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lukkaille. Pilottiin on budjetoitu 100 000 euroa ja käytännön toteutus 
käynnistyy elokuussa 2020. Pilotin kautta toimialle kertyy tietoa kasvi-
juomien kiinnostavuudesta ja menekistä varhaiskasvatuksessa ja peru-
sopetuksessa. Tieto on tärkeää kasvijuomien menekin, hävikin ja kus-
tannusten arvioimisessa.

Johtopäätökset

Ravitsemussuositukset ohjaavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-
sen ruokatarjonnan suunnittelua. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-
sen ravintosuositukset eivät tällä hetkellä ota kantaa kasvijuomien tar-
joamiseen aterioiden ruokajuomana. Kasvisjuomien vaikutuksesta 
pienten lasten ravitsemukseen toivotaan tutkimukseen perustuvaa lisä-
tietoa ennen muutoksen jalkauttamista.

Kasvijuomien tarjonnan lisääminen toisen asteen oppilaitoksiin vapaas-
ti otettavaksi juomavaihtoehdoksi on kustannuskysymys. Kustannusten 
arvioimista hankaloittaa se, ettei tietoa menekistä ja hävikistä ole saa-
tavilla. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviossa ei 
ole huomioitu lisämäärärahaa, joka mahdollistaisi kasvijuomien tarjon-
nan laajentamisen kaikille halukkaille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 31.3.2020 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausuntoa valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponteen. 
Toivomusponnen mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään 
mahdollisuutta, että kasvijuomia on tarjolla maidon rinnalla kaikille ha-
lukkaille ruokavaliosta riippumatta.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslau-
takunnalta ja palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, Kvsto 25.9.2019 asia 11

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 63

HEL 2019-010190 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.03.2020 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle seuraavaan kokoukseen.

03.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi
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§ 84
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämiseksi 
lukio-opinnoissa

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämi-
seksi lukio-opinnoissa:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä lukiolaisten erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuoli-
sesti tukea oppimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistami-
seen. Oppimisen tukea lukiokoulutuksessa tulee lautakunnan mielestä 
vahvistaa kehittämällä pedagogisia menetelmiä, lukion henkilökunnan 
yhteistyötä sekä jo olemassa olevia oppimisen tuen toimintamalleja lu-
kiokoulutuksen kokonaisuudistusta vastaavalla tavalla. 

Lukiolaki ja lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 uudistavat lukiokoulutusta

Lukiolain (714 /2018) 28 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus saada eri-
tyisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukai-
sesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Lukiolais-
sa ei säädetä erityisestä tuesta. Oppimisen tukea ja erityisopetusta an-
netaan opiskelijan yksilöllisen pedagogisen tuen tarpeen mukaan. 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 kuvaa tarkemmin oppimi-
sen tuen ja erityisopetuksen sisältöä. Oppimisen tuen tavoitteena on 
tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa, edistää opiskelijan 
hyvinvointia ja jaksamista sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirty-
miseen. Opetussuunnitelman perusteet ohjaa aineenopettajia käyttä-
mään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä se-
kä vahvistaa aineenopettajan roolia oppimaan oppimisen taitojen oh-
jauksessa. Erityisopetus tukee aineenopetusta, ja sitä on mahdollista 
toteuttaa eri tavoin. Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien 
kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvis-
sä kysymyksissä. 

Koulutuksen järjestäjät päättävät paikallisen opetussuunnitelmansa lu-
kion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lukiolain ja lukion ope-
tussuunnitelman perusteiden oppimisen tukea ja erityisopetusta koske-
vat velvoitteet astuvat voimaan, kun lukion uusi opetussuunnitelma ote-
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taan käyttöön 1.8.2021 aloittavilla opiskelijoilla. Helsingin kaupungin lu-
kioiden paikallista opetussuunnitelmaa tehdään parhaillaan. 

Helsingin kaupungin lukioissa toteutetaan jo suurelta osin nykyisen lu-
kiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaista oppi-
misen tukea ja erityisopetusta. Lukiolaisten oppimista tukevia ratkaisuja 
kehitetään edelleen moniammatillisessa yhteistyössä osana lukioiden 
opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. 
Tavoitteena on vahvistaa opiskelijalähtöistä ja kaikkien opiskelijoiden 
osallisuuden mahdollistavaa pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria. 

Oppimisen tuki Helsingin kaupungin lukioissa

Helsingin kaupunki järjestää lukiokoulutusta 11 suomenkielisessä ja 3 
ruotsinkielisessä lukiossa. Lukiokoulutusta aikuisille tarjoavat Helsingin 
aikuislukio ja Tölö gymnasiumin aikuiskoulutuslinja. Kaupungin lukioi-
den erityisopetusta on vahvistettu viime vuosina. Tällä hetkellä jokai-
sessa kaupungin suomenkielisessä lukiossa on oma kokoaikainen eri-
tyisopettaja. Ruotsinkielisissä lukioissa toimii yksi erityisopettaja. Kau-
pungin lukioiden lisäksi Helsingissä toimii yli 20 yksityistä ja valtion lu-
kiota. Yksityiset ja valtion lukiot vastaavat itsenäisesti omasta toimin-
nastaan. 

Lukiolaisen oppimisen tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa sekä 
opintojen aikana yhdessä opiskelijan kanssa. Helsingin kaupungin 
suomenkielisten lukioiden opiskelijoista 9,5 prosentille on tehty oppimi-
sen tuen suunnitelma (tilanne 11.2.2020, nuorten lukiokoulutus). Oppi-
misen tuen suunnitelmassa kuvataan muun muassa opiskelijalle suun-
nitellut pedagogiset ratkaisut eri oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuolisesti tukea op-
pimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseen. Oppimisen 
tuki toteutetaan aineenopettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien se-
kä opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyönä. Lukioissa on tarjolla tukio-
petusta ja lisäopetusta. Erilaiset avoimet oppimisen tuen toteutukset, 
kuten rästipajat ja tukipajat, mahdollistavat opiskelijalle tuen saamisen 
joustavasti. Osassa lukiota toteutetaan myös vertaisoppimiseen perus-
tuvia oppimisen tuen ratkaisuja. Eri oppilaineiden tukikurssit sekä opis-
kelutaitoja parantavat ja hyvinvointia lisäävät kurssit tarjoavat opiskeli-
jalle lisätukea oppimiseen. Lukioissa on esimerkiksi toteutettu erityiso-
pettajan ja aineenopettajan yhteisopettajuutena kursseja, joissa opiske-
lija voi vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan tai jonkin oppiaineen 
osaamista. Erityisopettajan ja opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyössä 
toteutetuilla kursseilla opiskelija saa tukea opiskelukyvyn, elämänhal-
linnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Lukion erityisopettaja oh-
jaa opiskelijoita opiskelutaitojen vahvistamisessa sekä oppimisen es-
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teiden ylittämisessä myös yksilöllisesti. Opiskelijan jaksamista ja opin-
tojen etenemistä tuetaan myös opiskeluvalintojen ohjauksella sekä 
ryhmänohjaajan tuella. Tarvittaessa opiskelija saa yksilöllisiä opiskelu-
huollon palveluja opiskelukyvyn vahvistamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta. Helsingin kaupungin lukioissa on jo käytössä useita toi-
mintamalleja ja menetelmiä, joilla lukioiden henkilöstö voi tukea opiske-
lijoita opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Lautakunnan mie-
lestä lukiolaisten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvis-
taa kehittämällä edelleen lukioiden oppimista tukevia toimintamalleja ja 
opiskelijalähtöisiä pedagogisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan oppimi-
sen tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuus ja oppiminen yhdessä 
muiden kanssa. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen kehittämistyötä 
tehdään jo osana paikallista opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetus-
suunnitelman käyttöönottoa. Erityisluokkamuotoinen lukio-opetus ei 
myöskään tukisi lukiouudistuksen tavoitetta lisätä mahdollisuuksia yksi-
löllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan edistävät lukiolaisten opiskelu-
motivaatiota ja opintoihin sitoutumista.

Ammatilliset erityisoppilaitokset toteuttavat vaativaa erityistä tukea

Aloitteessa esitetään oppimisen tuen käytännön toteutusmahdollisuu-
tena lukiolinjaa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisen kou-
lutuksen lainsäädännön (531/2017) mukaan ammatillisten tutkintojen ja 
koulutuksen järjestäminen vaativana erityisenä tukena edellyttää ope-
tus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjes-
tämislupaa. Vaativa erityinen tuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 
vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi 
opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tu-
kea tai joiden moniammatillisen ja monialaisen palvelujen tarve on 
muutoin merkittävä. Helsingin kaupungilla ei ole vaativan erityisen tuen 
järjestämislupaa eikä ammatillisilla erityisoppilaitoksilla lukiokoulutuk-
sen järjestämislupaa. 

Mukana-ohjelma

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Kaupunginhalli-
tus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään kohdistanut erillismäärä-
rahan lukioiden erityisopetuksen kehittämiseen. Lukioiden erityisope-
tuksen kehittäminen on yksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemi-
sen kaupunkistrategiahankkeen 2017–2021 Mukana-ohjelman toimen-
piteistä. Lukioiden erityisopetuksen kehittämishankkeessa vahvistetaan 
etenkin erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä sekä lukioiden 
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henkilökunnan osaamista oppimisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja 
tuen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä opiskelijoiden erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Lautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lukio-
opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Lukiolais-
ten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvistaa kehittä-
mällä lukiokoulutuksen pedagogisia menetelmiä, toimintamalleja ja toi-
mintakulttuuria opiskelijalähtöisyyttä sekä oppimisen tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden osallisuutta edistävällä tavalla. Lukiokoulutuksen oppimi-
sen tuen kehittäminen tapahtuu osana lukioiden paikallista opetus-
suunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa sekä 
Mukana-ohjelman kehittämishankkeena. 

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdassa (10):

a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta."

b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoituksenmukaisempaa" 
muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista"

c) Muutetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluokka-
muotoisen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.” 

Kohdassa (13):

a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kannata erityisluok-
kamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.”

b) Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoituk-
senmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdassa (10): a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen 
lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta." b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoituk-
senmukaisempaa" muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista" c) Muu-
tetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluokkamuotoi-
sen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.”  
Kohdassa (13): a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kan-
nata erityisluokkamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.” b) 
Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoituk-
senmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Pia Kopra, 
Johanna Laisaari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 1
Petra Malin

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitteli-
jän ehdotuksen äänin 10-1. Tyhjää äänesti 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite erityisen tuen järjestämiseksi lukio-opinnoissa, Anna 
Vuorjoki

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 17.4.2020 mennessä valtuutettu Anna Vuorjoen ja 20 muun 
valtuutetun aloitteesta erityisen tuen järjestämiseksi lukio-opinnoissa. 
Aloitteessa ehdotetaan selvitettäväksi tarve nykyistä tuetumman ope-
tuksen järjestämiseksi lukiossa sekä mahdollisuudet sen toteuttami-
seen. Aloitteen mukaan käytännön toteutusmahdollisuuksia voisivat ol-
la esimerkiksi erityisluokkamuotoinen opetus lukiossa, lukiolinja erityi-
sammattioppilaitoksessa tai muulla tavoin järjestetty vahva tuki nyky-
muotoisen lukio-opetuksen yhteyteen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite erityisen tuen järjestämiseksi lukio-opinnoissa, Anna 
Vuorjoki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 64

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.03.2020 Pöydälle
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Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Vesa Korkkulan 
ehdotuksesta panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
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§ 85
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta kiertävien fysioterapeuttien 
palkkaamiseksi kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon 
tueksi

HEL 2020-001111 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuottama 
palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toimi-
joiden suosituksesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että las-
ten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) 
määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Lasten ja nuor-
ten terveyttä sekä hyvinvointia tulee edistää lisäämällä arki- ja hyöty-
liikkumista, sekä vähentämällä istumista. Liikkumattomuuden ongel-
maan vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista motivointia, tietoisuuden li-
säämistä, positiivista pakottamista ja kannusteita. Lasten, nuorten ja 
perheiden liikkumista tulee edistää eri toimijoiden yhteistyönä.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 
2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelman tavoitealueina on saada pienet lapset 
omaksumaan liikunnalliset perustaidot ja -tottumukset sekä taata riittä-
vä liikunnallisuus lasten ja nuorten arjessa. Liikkumisohjelmassa tode-
taan, että perheiden, vanhempien ja huoltajien merkitys on ratkaisevan 
tärkeää pienten lasten liikkumisen edistämisessä. Lapsilla ja nuorilla 
myös kavereiden liikunnallisella tuella on yhteys liikunnalliseen aktiivi-
suuteen. Keskeistä on aktivoida perheitä liikunnalliseen elämäntapaan, 
sekä lisätä liikkumista päiväkoti-, koulu- ja opiskelupäivien aikana.

Alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suositusten mukaisesti 10 - 20 %, pe-
ruskoululaisista suositusten mukaisesti liikkuu kolmannes ja toisen as-
teen opiskelijoista noin viidennes. Hyvinvoinnin näkökulmasta keskeis-
tä on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Liikkumista pyritään 
lisäämään kehittämällä toimintaympäristöjä sekä toimintakulttuuria var-
haiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhais-
kasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin li-
säämiseen. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä ohjelmassa 
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on mukana yli 80 %. Tavoitteena on saada kaikki kaupungin varhais-
kasvatusyksiköt ohjelman piiriin vuoden 2021 loppuun mennessä. Li-
säksi liikkumisohjelman yhtenä toimenpiteenä on varmistaa, että kai-
kissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen 
elementti. Perheiden yhteistä liikkumista alle kouluikäisten lasten kans-
sa tuetaan muun muassa perhehulinoiden muodossa, joissa perheille 
tarjotaan tila sekä välineitä omatoimiseen ja maksuttomaan liikkumi-
seen. Tavoitteena on tarjota kahdeksan kohdetta vuoden 2020 aikana.

Perusopetuksen osalta kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet 
valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Ohjelmassa keskeistä on 
oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen ja istumisen vähen-
täminen. Kaupungin liikkumisohjelman toimenpiteitä ovat liikunnallista 
harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen 
tai maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen. 
Matalan kynnyksen harrastetoimintaa tarjotaan alakoululaisille EasyS-
port-toimintana ja yläkoululaisille FunAction-harrasteliikuntana. Vuonna 
2019 EasySport-toiminnan viikoittaisilla tunneilla, tapahtumilla ja leireil-
lä kertyi 50 740 käyntikertaa ja FunAction-toiminnan viikoittaisilla tun-
neilla ja tapahtumissa 21 200 käyntikertaa.

Toisella asteella valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on 
mukana tällä hetkellä koko Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä kuusi 
Helsingin kaupungin lukiota. Liikkumisohjelman tavoitteena on laajen-
taa ohjelma kaikkiin Helsingin kaupungin lukioihin vuoteen 2021 men-
nessä. Kaupungin matalan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen 
opiskelijat voivat osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAc-
tion-liikuntaan tai 18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan. Varsi-
naisen liikuntatarjonnan lisäksi NYT-liikunnan palveluna on liikuntaneu-
vonta, jossa tuetaan nuorta henkilökohtaisen ja ryhmäneuvonnan kei-
noin. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää nuorten kokonaisval-
taista hyvinvointia liikunnan ja ohjauksen keinoin, tarjota toiminta- ja 
työkykyä lisäävää liikuntaa, sekä edistää koulukuntoisuutta ja liikunnal-
lisuutta elämäntapana.

Liikkumattomuuteen puututaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa. Terveysneuvonta, johon sisältyy liikuntaneuvonta, kuuluu kaik-
kiin vuosittain toteutettaviin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveys-
tarkastuksiin. Liikkumisen edistäjänä terveydenhoitaja tunnistaa, tukee 
ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tukevien toimintojen pariin. Tarkoi-
tuksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huo-
lehtimiseen. Yläkouluikäisille oppilaille on tarjolla myös henkilökohtaista 
tukea ja ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan koulujen personal trai-
ner -toiminnan eli KouluPT-toiminnan muodossa. KouluPT-toimintaan 
ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuol-
lon tai nuoren vanhempien toiveesta. Myös 5.- ja 8.-luokalla toteutetta-
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vien fyysistä toimintakykyä mittaavien Move!-mittausten antama infor-
maatio voi toimia herätteenä lapsen tai nuoren ohjaamiseen kouluter-
veydenhuollon palvelujen piiriin.

Liikkumistaitojen edistäminen kuuluu myös perusopetuksen ja toisen 
asteen koulutuksen opetussuunnitelmien sisältöihin. Fyysisen, sosiaali-
sen sekä psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja terveysosaamisen 
kehittäminen kuuluvat liikunnan ja terveystiedon sisältöihin perusope-
tuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa työky-
vyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on pakollinen tutkinnon osa. Näiden 
osa-alueiden opetuksesta vastaavat opettajat, jotka ovat asiantuntijoita 
liikuntataitojen edistämisessä.

Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten liikkumista 
sekä kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin 
tekijöihin muun muassa edellä esitetyin keinoin. Täten kasvatus- ja 
koulutuslautakunta ei kannata fysioterapeuttien palkkaamista kouluihin 
tai valtuustoaloitteessa esitettyä kustannusselvityksen tekoa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa(a)hel.fi
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 17.4.2020 mennessä valtuutettu Arja Karhuvaaran ja allekirjoit-
taneiden valtuustoaloitteeseen koskien fysioterapeuttien palkkaamista 
kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi. Aloitteessa esi-
tetään tehtäväksi kustannusvaikutuksineen selvitys kiertävien fysiote-
rapeuttien palkkaamiseksi kouluihin.
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Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745
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Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran valtuustoaloite
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§ 86
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Maija Anttilan toivomusponnesta syvällisen arvioinnin tekemisestä 
alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisen tavoit-
teesta

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Maija Anttilan toivomusponnesta syvällisen arvioinnin tekemisestä 
alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisen tavoittees-
ta:

Yleistä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta tähtää kokonaisuudes-
saan lasten ja nuorten hyvinvointieroja vähentämiseen. Tällä valtuusto-
kaudella erityisesti syrjäytymisriskiä vähentävinä kehittämiskohteina 
ovat inklusiivinen koulu, kiusaamisen vastainen ohjelma sekä maa-
hanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Il-
man toisen asteen tutkintoa jääminen kasvattaa huomattavasti nuorten 
syrjäytymisriskiä. Helsingin järjestämässä toisen asteen koulutuksessa 
on usein eri tavoin pyritty ottamaan huomioon erilaiset opiskelijat ja 
luomaan tukijärjestelmiä, jotka auttaisivat nuoria opiskeluvaikeuksissa. 

Toimialan toimintaa seurataan toimialan omilla ja koko kaupungin toi-
minta- ja strategiamittareilla sekä taloudellisilla seurantamittareilla. Op-
pilaiden hyvinvointia seurataan joka toinen vuosi tehtävillä kouluter-
veyskyselyillä ja jatkuvalla opiskelijapalautteella sekä oppilashuollon 
omilla seurannoilla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla perustetaan keväällä 2020 tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusverkosto, jonka tehtävänä on arvioida toimia-
lalla asetettuja tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi sekä tunnistaa kehittämiskohteita tulevaisuudessa. Verkoston 
tehtävänä on myös arvioinnin avulla rakentaa ehdotuksia kehittämis-
kohteille ja rahoitustarpeelle.

Myönteisen erityiskohtelun määräraha

Myönteisen erityiskohtelun määrärahaa on jaettu kasvatuksen ja koulu-
tuksen toiminnoissa vuodesta 1999 ja määrärahan jakamismallia on 
vuosien varrella kehitetty. Erityiskohtelun määräraha oli ensin käytössä 
perusopetuksessa ja on myöhemmin laajentunut koskemaan myös 
varhaiskasvatusta ja toista astetta. Resurssienjakomallilla on pyritty tu-
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kemaan palveluiden tasa-arvoisuuden toteutumista ja tasoittamaan 
kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on myönteisen erityiskohtelun alueilla 
saatu suunnattua resursseja lapsille perusmitoitusta enemmän. Re-
surssien jaossa on käytetty seuraavia indikaattoreita: ilman peruskou-
lun jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten prosenttiosuus, keskimääräinen 
vuositulo asukasta kohden ja vieraskielisten lasten prosenttiosuus. 
Kaupungin oman erityismäärärahan lisäksi Helsingin varhaiskasvatus 
sai Opetushallituksen myöntämää positiivista diskriminaatiorahaa 1,28 
miljoonaa euroa ajalle 5.8.2019–31.12.2020.

Molemmilla tuilla on palkattu lisää työntekijöitä varhaiskasvatukseen. 
Lisäresurssilla on ollut mahdollista tukea lasten vertaistaitoja ja kielitai-
toja, mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryh-
miä ja antaa enemmän aikaa lapsille. 

Perusopetuksessa myönteisen erityiskohtelun jako perustuu oppilaak-
siottoalueiden aikuisväestön koulutus- ja tulotasoon, koulun oppilaiden 
vieraskielisten osuuteen sekä koulun asemaan oppilaiden kouluvalin-
noissa. Rehtorit päättävät koulutasolla pd-rahan kohdentamisesta. 
Suurin osa rahasta käytetään henkilöstön palkkaukseen eli opettajien 
ja koulunkäyntiavustajien lisäresurssiin.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa myönteisen erityiskohtelun rahoitus-
ta suunnataan toimipaikkoihin, joissa vieraskielisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien oppijoiden osuus on erityisen suuri. Myönteisen erityiskoh-
telun rahoituksella lisätään toimipaikkojen tukipalvelujen henkilöstöre-
surssia sekä vahvistetaan toimintamalleja, jotka tukevat oppijan kiinnit-
tymistä opintoihin. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen vaikuttavuut-
ta arvioidaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa sekä määrällisesti että 
laadullisesti. Määrällisinä mittareina toimivat tukipalveluja saavien oppi-
joiden määrä, läsnäolo opinnoissa sekä negatiivisten keskeyttämisten 
väheneminen. Laadullisena mittarina on tavoitteena olevien toiminta-
mallien vakiintuminen. 

Lukiokoulutuksessa myönteisen erityiskohtelun rahoitusta suunnataan 
niihin kaupungin lukioihin, joissa vieraskielisten oppijoiden osuus on 
suuri. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella vahvistetaan oppijoiden 
sitoutumista opintoihin sekä lisätään lukioiden tukiresurssia.

Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella on tutkimuksellisesti osoitettu 
olevan syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta ja kansainväliset esimerkit 
kuten Amsterdam osoittavat tarveharkintaisen budjetoinnin edistävän 
alueellista tasa-arvoa. Syrjäytymisen ehkäisyn ja alueellisen eriarvoi-
suuden vähentämisen näkökulmasta olisi hyödyllistä laajentaa myön-
teisen erityskohtelun budjetointia määrällisesti sekä kasvattaa sitä käyt-
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täviä palveluita. Ennen laajentamista kaupungin tulisi kuitenkin selvittää 
kansallisten tahojen kanssa mahdollisuudet erityiskohtelun laskennan 
kriteerien siirtämistä alueelliselta tasolta henkilötasolle, jolloin rahoitus 
kohdistuisi entistä paremmin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen perusopetuksessa

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä lähikouluperiaatetta kehitetään 
yhteistyössä kaupungin koulujen kanssa. Vuosina 2017 – 2020 on jär-
jestetty ja järjestetään edelleen alueellisia oppimisen tuen kehittämis-
päiviä, joihin on osallistunut jokaisesta koulusta rehtoreita, opettajia ja 
oppilashuollon työntekijöitä. Kouluissa on kehitetty uusia toimintatapoja 
järjestää opetusta niin, että koulu voi toimia lähikouluna kaikille oppilail-
le tuen tarpeesta riippumatta. Tämä edellyttää muun muassa koulun 
rakenteiden, toimintakulttuurin, oppimisympäristön, prosessien, resurs-
sien ja oppimistapojen tarkastelua ja kehittämistä.

Kaikille sopiva varhaiskasvatus ja perusopetus -kehittämishanke

Edellä kuvatun lisäksi kaikille sopivaa päiväkotia ja koulua kehitetään 
Helsingissä 9 pilottikoulussa ja 18 pilottipäiväkodissa. Tarkoituksena on 
kehittää inklusiivisia opetusjärjestelyitä lähipäiväkodeissa ja -kouluissa. 
Lähipäiväkoteja ja -kouluja kehitetään niin, että rakennus ja sen ympä-
ristö soveltuvat kaikkien oppijoiden käyttöön, mukaan lukien oppijat, 
joilla on enemmän tuen tarpeita. Kaikille sopivassa päiväkodissa ja 
koulussa oppija saa sopivan tuen hänen tarpeisiinsa ja palvelut ovat 
siellä, missä oppijakin. Toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja peda-
gogisia ratkaisuja mukautetaan oppijoiden tarpeisiin. Kehittämistyössä 
mallinnetaan kaikille sopivaa varhaiskasvatusta ja koulua kaikille kau-
pungin päiväkodeille ja kouluille. Mallinnettuja toimintatapoja jaetaan 
alueellisissa oppimisen tuen kehittämispäivissä.

Esi- ja perusopetuksen erityisen tuen päätösprosessin leanaus

Marraskuussa 2019 aloitettiin esi- ja perusopetuksen erityisen tuen 
päätösprosessin leanaus. Tässä tavoitteena on ollut tarkastella pää-
tösprosessia asiakkaan näkökulmasta sekä selkiyttää ja sujuvoittaa 
prosessia. Leanausta varten koottiin ydinryhmä, johon kutsuttiin rehtori-
, päiväkodin johtaja-, perusopetuksen erityisopettaja-, varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja- ja asiantuntija-edustus. Ryhmä kokosi toimenpide-
ehdotukset prosessin selkiinnyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Toimen-
pide-ehdotukset on käyty läpi varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelui-
den johdon kanssa ja kevään 2020 aikana sovitaan toimenpiteiden 
eteenpäin viemisestä.

Oppimisen tuki toisella asteella



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 58 (125)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/12
14.04.2020

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

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen rakenteita 
ja prosesseja on kehitetty vastaamaan uutta pedagogista toimintata-
paa. Lisäksi Stadin AO:ssa on kehitetty oppimisen tuen tarpeen tunnis-
tamista osana hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista. Henkilöstön 
osaamista oppimisen tuen toteuttamisessa vahvistetaan muun muassa 
sisäisillä koulutuksilla. Oppimisen tuen palveluja kuvataan vuosittain 
päivitettävässä oppimisen tuen suunnitelmassa. Suunnitelmassa kuva-
taan myös erityisen tuen sekä suomi toisena kielenä opetuksen vuosit-
taiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain oppilai-
toksen asiantuntijafoorumeissa määrällisten ja laadullisten mittareiden 
kautta. Määrällisiä mittareita ovat erityistä tukea saavien opiskelijoiden 
määrä, opiskelijoiden määrä erilaisissa tukipalveluissa sekä järjestetty-
jen koulutusten määrä. Laadullisia mittareita ovat muun muassa läpäi-
syn tehostuminen, tavoitteena olevien toimintojen ja palvelujen synty-
minen, erityisen tuen suunnitelmien laatu sekä saatu opiskelijapalaute. 

Lukiokoulutuksen erityisopetuksessa on koottu ja kehitetty erityisopet-
tajan ja aineenopettajan yhteistyön käytänteitä sekä oppimista tukevia 
toimintamalleja. Suomenkielisten lukioiden erityisopetuksen palveluja 
on lisätty. Osana lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lu-
kion henkilöstölle tarjotaan koulutusta oppimisen tuen kysymyksiin liit-
tyen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan määrällisillä ja laadulli-
silla mittareilla. Määrällisiä mittareita ovat oppimisen tukea saavien 
opiskelijoiden määrä, opiskelijamäärä oppiainerajat ylittävillä kursseilla 
ja osallistujamäärä oppimisen tukeen liittyvissä koulutuksissa. Laadulli-
sina mittareina ovat tavoitteena olevien toimintojen syntyminen sekä 
toimenpiteistä saatu palaute.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Toimialalla on voimassa Helsingin kaupunkistrategian ja Helsingin ko-
touttamisohjelman alainen Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuk-
sen kehittämissuunnitelma (Make). Kehittämissuunnitelman tavoitteena 
on, että kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasva-
tukseen, koulutukseen ja työelämään. Suunnitelma sisältää kolme 
teemaa ja 18 toimenpidekokonaisuutta. 

Suunnitelman vaikuttavuutta seurataan kymmenen ilmiömittarin kehit-
tymisen kautta. Ilmiömittarit seuraavat muun muassa sitä, miten ulko-
maalaistaustaisten varhaiskasvatukseen osallistumisaste, oppimistu-
lokset, koulutuksen ja työn ulkopuolisten osuus ja koulukiusaamista ko-
keneiden osuus kehittyy. Tuloksia seurataan osana Helsingin kotout-
tamisohjelman seurantaa. Suunnitelman toimenpiteiden toteutumiselle 
on lisäksi luotu oma seurantajärjestelmä. Vuonna 2020 tehdään vaikut-
tavuuden arviointi monikielinen ohjaaja-mallista. Henkilöstön osaami-
sen kehittymistä seurataan palautteella, joka sisällytetään kaikkiin uu-
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siin koulutuksiin sekä seuraamalla koulutuksiin osallistuneiden määriä 
vuosittain.  Suunnitelmasta tehdään loppuraportti loppuvuonna 2021.

Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrate-
giahankeen arviointi ja seuranta

Helsingin kaupungin strategiahanke eriarvoisuuden vähentämiseen ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn eli Mukana-ohjelma on ottanut tavoit-
teekseen syrjäytymisen juurisyihin pureutumisen ja systeemisten rat-
kaisujen löytämisen toimialoja ylittävässä ilmiössä. 

Ohjelmalla on oma seurantarakenne, jossa seurataan toimenpiteiden 
tuotoksia ja vaikutuksia sekä toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuut-
ta. Ohjelman pitkäkestoista vaikuttavuutta seurataan nuorten syrjäyty-
mistä mittaavilla koko kaupungin yhteisillä strategiamittareilla. Ihmisen 
hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja erotteleminen toisis-
taan on kuitenkin vaikeaa. Mukana-ohjelmassa vaikuttavuutta mitataan 
yleisillä hyvinvoinnin mittareilla, joissa seurataan ajassa tapahtuvaa 
mahdollista muutosta eri väestöryhmillä. Valtuustokauden keston aika-
na muutoksia pitkäkestoisilla hyvinvoinnin mittareilla on vaikea toden-
taa. Sen sijaan lyhyen aikavälin muutoksia voidaan mitata, ja ohjelman 
tuloksia ja vaikutuksia todennetaan valtuustokauden lopuksi toimenpi-
dekohtaisten toiminta- ja vaikutusmittareiden avulla. Ohjelmasta teh-
dään loppuraportti keväällä 2021.

Alueellisten toimenpiteiden vaikutuksia seurataan Mukana!-kyselyllä, 
joka toteutetaan kolme kertaa ohjelman kohdealueiden 3.,4. ja 8.-
luokkalaisille. Useiden toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan kysely-
tutkimuksilla (esim. Minun silmin, sinun silmin-koulutus, Kulttuurin 
kummilapset ja Me-koulu kehittäminen). Osaan ohjelman toimenpiteistä 
on rakennettu pitkäkestoinen vaikuttavuuden seurannan rakenne, esi-
merkiksi SIB-rahoiteperusteista Perheen Mukana -palvelun kustannus-
vaikutuksia seurataan vuoteen 2032 asti. 

Nuoristutkimusseura ry. tekee ohjelman kohdealueilta tutkimuksen, 
jossa kartoitetaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisen 
syrjäytymisen lähtötilannetta. Tavoitteena on syrjäytymistä ehkäisevien 
ja vähentävien vaikutusten tutkimuksellinen todentaminen ja osoittami-
nen. Mittavaa rekisteriaineistoa hyödyntäen luodaan myös mittareita, 
joiden avulla syrjäytymisen ehkäisevän työn vaikutuksia ja vaikuttavuut-
ta voidaan seurata ja tutkia. Mittarit mahdollistavat myös toiminnan kus-
tannusvaikutusten ja -hyödyn mittaamisen. Raportti valmistuu kesällä 
2020.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 3.4.2020 mennessä valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnes-
ta: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin strategian keskei-
sestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähen-
tämiseksi valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, missä arvioi-
daan eri hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja siihen tarvittavien 
rahojen riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seuraavalle valtuustokaudelle 
laadittavaan strategiaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Anttila Maija, toivomusponsi, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 87
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Ville Jalovaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä eri tahojen 
kanssa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen yh-
teydessä

HEL 2020-001165 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Ville Jalo-
vaaran toivomusponnesta selvittää yhteistyötä eri tahojen kanssa 
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteutetaan myönteisen erityis-
kohtelun rahoitusta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio-
koulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. 

Eri kouluasteilla käytetään erilaisia jakokriteereitä myönteisen erityis-
kohtelun rahoituksessa. Mallilla on pyritty tukemaan palveluiden tasa-
arvoisuuden toteutumista ja tasoittamaan kaupunkirakenteesta johtuvia 
alueellisia hyvinvointieroja. Myönteisen erityiskohtelun rahaa on vuon-
na 2020 suomenkielisessä perusopetuksessa 3 345 098 euroa ja ruot-
sinkielisessä perusopetuksessa 365 000 euroa. Perusopetuksessa ra-
hoituksen jakokriteereinä on aikuisten koulutustaso oppilaaksiottoalu-
eella, keskimääräinen vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueella 
ja vieraskielisten oppilaiden osuus koulun kokonaisoppilasmäärästä. 
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa rahaa on 1 300 000 euroa ja 
ruotsinkielisessä 67 400 euroa. Varhaiskasvatuksessa pääosa määrä-
rahoista on jaettu perusopetuksen kriteereillä. Suomenkielisissä lu-
kioissa myönteisen erityiskohtelun rahaa on yhteensä 317 000 euroa. 
Lukiokoulutuksessa kriteerinä on lukioiden vieraskielisten opiskelijoiden 
suhteellinen määrä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa myönteisen eri-
tyiskohtelun raha on vuonna 2020 yhteensä 564 000 euroa. Ammatilli-
sessa koulutuksessa määräraha on käytetty heikolla keskiarvolla opin-
tonsa aloittavien, erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien ope-
tuksen tukemiseen palkkaamalla muun muassa S2-opettajia ja työelä-
mäpedagogeja.

Myönteisen erityiskohtelun vaikuttavuudesta Helsingin kaupungin peru-
sopetuksessa on tehty tutkimuksia. Positiivisen diskriminaation määrä-
rahan on todettu vähentäneen koulupudokkuutta toisen asteen opintoi-
hin siirryttäessä (Silliman 2017). Lisäksi Tarkastusvirasto (2019) on ar-
vioinut perusopetuksen alueellista tasa-arvoisuutta. Arvioinnissa tar-
kasteltiin myös perusopetuksen tukitoimien eli positiivisen diskriminaa-
tion määrärahan vaikuttavuutta ja todettiin, että rahan käytöllä oli myön-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 62 (125)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
14.04.2020

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

teisiä vaikutuksia. Määrärahalla oli mm. saatu lisättyä pienryhmäope-
tusta ja oppimisen tukea, mahdollistettu joustavia opetusratkaisuja, 
vahvistettu oppijoiden positiivisia oppimiskokemuksia, hankittu moni-
puolisia opetusvälineitä ja palkattu lisää henkilökuntaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä sekä 
kaupungin sisäisesti että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Mukana-
ohjelmassa kaupungin toimialat kumppaneineen etsivät ratkaisuja ja 
kohdistavat toimia ja rahoitusta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Hankkeessa vahvistetaan nykyisiä palveluja ja kehitetään uusia inno-
vaatioita syrjäytymisen juurisyihin pureutuen ja erityisesti asuinalueilla, 
joilla on tarvetta erityiskohtelulle ja tuelle. Ohjelman kohdealueilla kehi-
tetään alueellisia palveluita yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa. Jotta lapsille saataisiin lisättyä mielekkäitä vapaa-ajan mahdol-
lisuuksia, tehdään ohjelmassa tiivistä yhteistyötä mm. urheiluseurojen, 
kulttuurialan toimijoiden ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kans-
sa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään, että tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden takaamiseksi on tärkeää selvittää yhteistyön mahdolli-
suuksia kaupungin toimialojen ja alueen muiden toimijoiden kanssa. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa toivomusponnessa esitettyä 
selvityksen tekemistä yhteistyölle eri tahojen kanssa myönteisen eri-
tyiskohtelun rahoituksen laajentamisen yhteydessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 14.4.2020 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta lausuntoa Ville Jalovaaran toivomusponnesta, jossa 
esitetään, että myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen 
yhteydessä tehokkuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi selvitetään 
mahdollisuudet yhteistyöhön kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi 
myös alueen muiden toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.
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Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Jalovaara Ville, toivomusponsi 2, Kvsto 29.1.2020 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 88
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
useamman kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään

HEL 2020-002877 T 00 01 06

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää mahdollisuutta merkitä useampi 
kieli väestötietojärjestelmään tärkeänä. Erityisesti palveluiden suunnit-
telussa ja toteutuksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyötyisi 
kaksi- ja monikielisten kuntalaisten mahdollisuudesta ilmoittaa useampi 
kieli väestötietojärjestelmään. 

Tarkastelussa olleista kahdesta vaihtoehdosta kasvatus- ja koulutus-
lautakunta pitää kannatettavampana Mallia B, jonka mukaan äidinkie-
len merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä muu kotikieli.

Palveluiden suunnittelu ja toteutus

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden suunnittelu pohjautuu osaltaan väes-
tötietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin äidinkielistä. Näiden pohjalta 
tehdään ennuste, kuinka moni ikäluokasta osallistuu suomenkieliseen 
ja kuinka moni ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen, esi- ja perusope-
tukseen ja toisen asteen koulutukseen sekä se, kuinka moni saamen-
kieliseen varhaiskasvatukseen. 

Suunnittelun lisäksi palveluita toteuttavat oppilaitokset tarvitsevat tie-
don toimintaan ja opetukseen osallistuvien lasten ja nuorten kaikista 
äidinkielistä. Oikean tiedon varmistamiseksi kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla kerätään varhaiskasvatukseen ja kouluun ilmoittautu-
misten yhteydessä tieto äidinkielistä. Esimerkiksi oman äidinkielen ope-
tukseen osallistuvien oppilaiden määrästä ja kielistä tehdään ennustei-
ta väestötietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella ja näin ollen 
väestötietojärjestelmän tietojen tulisi vastata mahdollisimman tarkasti 
todellisuutta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että uu-
distuksen yhteydessä lisätään kuntalaisten tietoisuutta siitä, mihin 
väestötietojärjestelmään ilmoitettu kieli/kielet vaikuttavat ja mihin tietoja 
käytetään. 

Helsingissä suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen oppilaaksiottaminen 
perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin äidinkielestä. ja kaksikielise-
nä kuntana Helsingin tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia 
kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Erityisesti kaksikielisten kunta-
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laisten, jotka puhuvat sekä ruotsia että suomea, olisi tärkeää ilmoittaa 
lastensa äidinkieleksi ruotsi, jos suunnitelmissa on, että lapsi osallistuu 
ruotsikieliseen varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen palve-
luiden suunnittelun ja ennakoinnin kannalta. Näin ollen kasvatus- ja 
koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että uudistuksen yhteydessä lisä-
tään kuntalaisten tietoisuutta siitä, mihin väestötietojärjestelmään ilmoi-
tettu kieli/kielet vaikuttavat ja mihin tietoja käytetään.

Äidinkieli ja kirjallisuus –oppimäärä sekä oppilaan oman äidinkielinen 
opetuksen järjestäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei pidä kannatettavana, että uudistuk-
sella tavoiteltaisiin laajempaa oikeutta saada äidinkielen ja kirjallisuu-
den oppimäärän opetusta muilla kuin kansalliskielillä ja saamen kielellä 
sekä perusopetuslain määrittelemillä muilla kielillä selvityksessä esitel-
tyjen vaikutusten perusteella. Usean äidinkielen opiskeluun on jo nyky-
lainsäädännön puitteissa olemassa mahdollisuuksia, jotka eivät edelly-
tä useaa väestötietojärjestelmään merkittyä äidinkieltä. Perusopetusta 
täydentävänä opetuksena annettavasta äidinkielen/kotikielen opetuk-
sesta todetaan, että oppiaineen nimi nykyisellään ei vastaa kaksi- ja 
monikielisten lasten kielellistä identiteettiä.

Äidinkielen merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä muu 
kotikieli (Malli B)

Edellä esitetyn perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tar-
kastelussa olleista vaihtoehdoista kannatettavana Mallia B, jonka mu-
kaan äidinkielen merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä 
muu kotikieli. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että selvitetään, 
voisiko ensisijaisen äidinkielen ja asiointikielen lisäksi ilmoitetus-
ta/ilmoitetuista kielistä käyttää muuta termiä kuin kotikieli. Kotikieli ter-
minä ei vastaa henkilöiden, joilla on kaksi tai useampi samalla tavalla 
syntymästä alkaen omaksuttu äidinkieli, kielellistä todellisuutta. Kotikieli 
termin tilalle ehdotetaan nimitystä toinen äidinkieli, kolmas äidinkieli ja 
niin edelleen.

Olisi tärkeää, että mallia B kehitettäisiin niin, että henkilön äidinkieleksi 
voitaisiin merkitä useampi äidinkieli, vaikka yksi näistä kielistä olisikin 
se, joka ilmoitettaisiin ensisijaiseksi koulu- ja asiointikieleksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Olisi tärkeää, että mallia B kehitettäisiin niin, että henkilön 
äidinkieleksi voitaisiin merkitä useampi äidinkieli, vaikka yksi näistä kie-
listä olisikin se, joka ilmoitettaisiin ensisijaiseksi koulu- ja asiointikielek-
si.
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Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Olisi tärkeää, että mallia B kehitettäisiin niin, että henkilön 
äidinkieleksi voitaisiin merkitä useampi äidinkieli, vaikka yksi näistä kie-
listä olisikin se joka ilmoitettasiin ensisijaiseksi koulu- ja asiointikieleksi.

Jaa-äänet: 4
Martina Harms-Aalto, Vesa Korkkula, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Fatim Diarra, Emma Kari, Johanna Laisaari, Hannu Oskala, 
Matias Pajula

Tyhjä: 3
Ville Jalovaara, Pia Kopra, Petra Malin

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Fatim 
Diarran vastaehdotuksen äänin 6-4. Tyhjää äänesti 3.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 3.3.2020
2 Lausuntopyyntö 3.3.2020, liite, selvitys (suomi)
3 Lausuntopyyntö 3.3.2020, liite, selvitys (ruotsi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää mahdollisuutta merkitä useampi 
kieli väestötietojärjestelmään tärkeänä. Erityisesti palveluiden suunnit-
telussa ja toteutuksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyötyisi 
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kaksi- ja monikielisten kuntalaisten mahdollisuudesta ilmoittaa useampi 
kieli väestötietojärjestelmään. 

Tarkastelussa olleista kahdesta vaihtoehdosta kasvatus- ja koulutus-
lautakunta pitää kannatettavampana Mallia B, jonka mukaan äidinkie-
len merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä muu kotikieli.

Palveluiden suunnittelu ja toteutus

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden suunnittelu pohjautuu osaltaan väes-
tötietojärjestelmään kirjattuihin tietoihin äidinkielistä. Näiden pohjalta 
tehdään ennuste, kuinka moni ikäluokasta osallistuu suomenkieliseen 
ja kuinka moni ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen, esi- ja perusope-
tukseen ja toisen asteen koulutukseen sekä se, kuinka moni saamen-
kieliseen varhaiskasvatukseen. 

Suunnittelun lisäksi palveluita toteuttavat oppilaitokset tarvitsevat tie-
don toimintaan ja opetukseen osallistuvien lasten ja nuorten kaikista 
äidinkielistä. Oikean tiedon varmistamiseksi kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla kerätään varhaiskasvatukseen ja kouluun ilmoittautu-
misten yhteydessä tieto äidinkielistä. Esimerkiksi oman äidinkielen ope-
tukseen osallistuvien oppilaiden määrästä ja kielistä tehdään ennustei-
ta väestötietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella ja näin ollen 
väestötietojärjestelmän tietojen tulisi vastata mahdollisimman tarkasti 
todellisuutta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että uu-
distuksen yhteydessä lisätään kuntalaisten tietoisuutta siitä, mihin 
väestötietojärjestelmään ilmoitettu kieli/kielet vaikuttavat ja mihin tietoja 
käytetään. 

Helsingissä suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen oppilaaksiottaminen 
perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin äidinkielestä. ja kaksikielise-
nä kuntana Helsingin tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia 
kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Erityisesti kaksikielisten kunta-
laisten, jotka puhuvat sekä ruotsia että suomea, olisi tärkeää ilmoittaa 
lastensa äidinkieleksi ruotsi, jos suunnitelmissa on, että lapsi osallistuu 
ruotsikieliseen varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen palve-
luiden suunnittelun ja ennakoinnin kannalta. Näin ollen kasvatus- ja 
koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että uudistuksen yhteydessä lisä-
tään kuntalaisten tietoisuutta siitä, mihin väestötietojärjestelmään ilmoi-
tettu kieli/kielet vaikuttavat ja mihin tietoja käytetään.

Äidinkieli ja kirjallisuus –oppimäärä sekä oppilaan oman äidinkielinen 
opetuksen järjestäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei pidä kannatettavana, että uudistuk-
sella tavoiteltaisiin laajempaa oikeutta saada äidinkielen ja kirjallisuu-
den oppimäärän opetusta muilla kuin kansalliskielillä ja saamen kielellä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 68 (125)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
14.04.2020

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

sekä perusopetuslain määrittelemillä muilla kielillä selvityksessä esitel-
tyjen vaikutusten perusteella. Usean äidinkielen opiskeluun on jo nyky-
lainsäädännön puitteissa olemassa mahdollisuuksia, jotka eivät edelly-
tä useaa väestötietojärjestelmään merkittyä äidinkieltä. Perusopetusta 
täydentävänä opetuksena annettavasta äidinkielen/kotikielen opetuk-
sesta todetaan, että oppiaineen nimi nykyisellään ei vastaa kaksi- ja 
monikielisten lasten kielellistä identiteettiä.

Äidinkielen merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä muu 
kotikieli (Malli B)

Edellä esitetyn perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tar-
kastelussa olleista vaihtoehdoista kannatettavana Mallia B, jonka mu-
kaan äidinkielen merkitsemisen lisäksi järjestelmään voidaan merkitä 
muu kotikieli. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että selvitetään, 
voisiko ensisijaisen äidinkielen ja asiointikielen lisäksi ilmoitetus-
ta/ilmoitetuista kielistä käyttää muuta termiä kuin kotikieli. Kotikieli ter-
minä ei vastaa henkilöiden, joilla on kaksi tai useampi samalla tavalla 
syntymästä alkaen omaksuttu äidinkieli, kielellistä todellisuutta. Kotikieli 
termin tilalle ehdotetaan nimitystä toinen äidinkieli, kolmas äidinkieli ja 
niin edelleen.

Esittelijän perustelut

Oikeusministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa virka-
miesselvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestel-
mään 30.4.2020 mennessä ja kasvatus- ja koulutuslautakuntaa on 
pyydetty antamaan lausunnon asiassa kaupunginhallitukselle 14.4. 
mennessä.

Oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministe-
riön, väestörekisterikeskuksen sekä etnisten suhteiden neuvottelukun-
nan virkamiehistä koostuva asiantuntijaryhmä on selvittänyt vaihtoehto-
ja väestötietojärjestelmän muuttamiseen, sekä vaikutuksia. Asiantunti-
jaryhmä on päätynyt tarkastelemaan kahta vaihtoehtoa kielten merkit-
semiseksi. Vaihtoehto A on usean äidinkielen merkitseminen siten, että 
henkilö aina myös merkitsee asiointikielekseen suomen tai ruotsin kie-
len. Vaihtoehto B on, että äidinkieli ja asiointikieli merkitään samalla ta-
valla kuin nykyään, ja lisätään mahdollisuus merkitä väestötietojärjes-
telmään yksi tai useampi kotikieli.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lausuntopyyntö 3.3.2020
2 Lausuntopyyntö 3.3.2020, liite, selvitys (suomi)
3 Lausuntopyyntö 3.3.2020, liite, selvitys (ruotsi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 89
Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja uuden päiväkodin tarveselvi-
tys

HEL 2020-000079 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä kortteliin 17180 toteu-
tettavan Pasilan peruskoulun uudisrakennuksen ja uuden päiväkodin 
tarveselvityksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hank-
keiden jatkosuunnittelussa 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 Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja päiväkodin tilaohjelma
2 Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja päiväkodin tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pasilan peruskoulun tilat eivät enää riitä sen noin 600 oppilaalle ja alu-
een kasvavalle palvelutarpeelle. Uudet tilat suunnitellaan noin 1000 
oppilaalle. Lisäksi rakennukseen toteutetaan varhaiskasvatukselle ja 
esiopetukselle uusia päiväkotitiloja noin 200 lapselle. Keski-Pasilan 
alueelle kortteliin 17180 toteuttava uudisrakennus otetaan käyttöön ka-
lustettuna elokuuhun 2024 mennessä. Toteutettavissa tiloissa voidaan 
joustavasti järjestää varhaiskasvatusta ja perusopetusta uuden raken-
tuvan alueen muuntuviin tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu 
tilojen mitoittamisessa. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyisistä tilois-
ta voidaan luopua.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä
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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. 

Vuoden 2018 aikana toteutettiin Pasilan alueen palveluverkkotarkastelu 
kaupungin kanslian, kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan yhteistyönä. Tarkastelussa selvitettiin alueen 
väestön kasvuun perustuvia palvelutarpeita. 

Pasilassa koulun ja päiväkotien nykyiset tilat ovat riittämättömät
kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetus- ja 
varhaiskasvatussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Pasilan peruspiirissä ja Mau-
nulanpuiston osa-alueella, joka kuuluu osaksi uutta Pasilan aluetta, 1-
6-vuotiaiden väestö lisääntyy noin 700 lapsella ja 7-15-vuotiaiden osal-
ta noin 1150 perusopetusikäisellä vuosina 2019–2033. Väestönkasvu 
uudisrakennuksen valmistumiseen, vuoteen 2024, mennessä on noin 
400 alle kouluikäistä ja 450 perusopetusikäistä. Väestömäärän kasvu 
alueella tulee jatkumaan vielä vuoden 2033 jälkeenkin. 

Pasilan peruskoulun ja päiväkodin uudishankkeessa on tiloja varhais-
kasvatukselle, esiopetukselle ja perusopetuksen luokille 1-9. Uudis-
hanke korvaa Pasilan peruskoulun nykyisin käytössä olevat tilat osoit-
teissa Maistraatintori 1 ja lisätilat osoitteissa Maistraatintori 3 sekä Sa-
vonkatu 4. Savonkatu 2:ssa sijaitsevat tilat säilyvät kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan käytössä jatkossakin. 

Edellä kuvatun hankkeen lisäksi talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelma vuosille 2020-2029 sisältää Pasilan alueelle päiväkoti Fred-
riksbergin ja päiväkoti Hertan korvaavan uudishankkeen, joihin molem-
piin tulee noin 100 uutta paikkaa. Lisäksi päiväkoti Pasila pohjoiseen 
tulee 120 paikkaa ja Pohjois-Pasilan alueelle sijoittuvaan koulu-
päiväkoti hankkeeseen on suunniteltu 240 varhaiskasvatuksen ja noin 
750 perusopetuksen paikkaa.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset koulun ja päiväkodin toiminnalle ja vastaavat 
Pasilan alueen palvelutarpeisiin.

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

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitel-
man toteuttamista

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.

Toteutettava uudisrakennus sijoittuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. 
Koulun välituntipihat ovat kattopihoja, joista on suorat yhteydet koulun 
toiminnallisille alueille ja viereiselle Halkopiipunkallion viheralueelle. 
Päiväkodin piha-alueet sijaitsevat maantasossa päiväkotitilojen yhtey-
dessä. Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnalli-
suutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita. Piha-alueiden suunnittelussa 
ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisölli-
syys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimis-
tilana.

Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin ja koulun käyttäjille että alueen 
asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Koulun ja päiväko-
din saattoliikenne ja koulun huoltoliikenne suunnitellaan toisistaan erilli-
siksi. Muunneltavuus mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön myös kult-
tuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi tarkoituk-
senmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista 
asukaskäyttöä.

Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja uuden päiväkodin tilatarpeet 
esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja päiväkodin tilat ovat laajuudel-
taan 8 024 hym². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonais-
vuokra on noin 28,5 euroa/m²/kk eli noin 3 400 000 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 1 200 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja 
viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 139 
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000 euroa, siivouskustannusarvio on noin 212 000 euroa/vuosi. Toimin-
takustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 9 500 000 
euroa/vuosi.

Päiväkodin ja peruskoulun sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen 
yhteiskäyttö on tilankäytöllisesti muuntojoustava ja kustannuksiltaan ta-
loudellinen ratkaisu sekä vahvistaa yhtenäistä opinpolkua. Yhteiskäyt-
töisiä tiloja ovat esimerkiksi ruokasali, kädentaitojen tilat ja liikuntasali.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin ja koulun henkilökunta 
osallistetaan rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteutussuun-
nittelun aikana. Huoltajia osallistetaan toiminnan suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida päiväkotilaisten, op-
pilaiden ja opettajien näkemykset tilojen kehittämisessä aluepäälliköi-
den ja asiantuntijaopettajien avulla.

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 Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja päiväkodin tilaohjelma
2 Pasilan peruskoulun uudishankkeen ja päiväkodin tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 90
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Oulunkylän ala-asteen 
ja uuden päiväkodin laajennuksen ja muutostyön hankesuunnitel-
masta osoitteessa Teinintie 12

HEL 2020-002608 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
26.3.2020 päivätystä Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin han-
kesuunnitelmasta osoitteessa Teinintie 12 (liite 1). Lisäksi 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-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehditta-
va.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityk-
sen 21.1.2020.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 31.1.2020. Työsuojelun lausunto on otettu huomioon 
suunnittelussa.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 75 (125)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
14.04.2020

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

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Aluepiirustus
3 Viitesuunnitelmakooste_A
4 oulunkylä_ lausunto_300120

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 26.3.2020 
päivätystä, Oulunkylän ala-asteen ja uuden päiväkodin hankesuunni-
telmasta. Hankesuunnitelma käsittää ala-asteen laajennuksen ja päi-
väkodin sisältävän uudisosan sekä olevan rakennuksen puolella tehtä-
viä muutostöitä. Päiväkoti on uusi toiminto tässä kokonaisuudessa.

Oulunkylän ala-asteen koulu toimii kahdessa toimipisteessä, pääkou-
lussa osoitteessa Teinintie 12 ja Veräjälaakson sivukoulussa osoittees-
sa Otto Brandtin tie 13. Nykyinen oppilasmäärä Oulunkylän ala-asteen 
hallinnollisessa yksikössä Teinintien pääkoulussa ja Veräjälaakson si-
vukoulussa on yhteensä 720, josta Teinintien pääkoulun ja pääkoulun 
tontilla olevien lisätilojen oppilaita on 390. Tämän hankkeen valmistut-
tua Teinintien koulu- ja päiväkotirakennuksessa voidaan järjestää peru-
sopetusta ja varhaiskasvatusta yhteensä 770 lapselle. Tilamitoituksen 
lähtökohtana on 620 koulun oppilasta ja 150 päiväkodin esiopetuksen 
ja päiväkodin lasta.

Oulunkylän ala-asteella on musiikin painotus. Päiväkodissa on ruotsin 
kielikylpyryhmiä. Oulunkylän ala-asteella alkaa pohjoisen suurpiirin tar-
peisiin ruotsin kielikylpyopetus lukuvuonna 2022-23. Päiväkodissa toi-
mii lisäksi metsäryhmiä.

Oulunkylän ala-asteen rakennus on valmistunut vuonna 1959. Viimei-
sin peruskorjaus valmistui 2016. Tässä hankkeessa koulua laajenne-
taan ja olemassa oleviin tiloihin tehdään tarvittavat tekniset ja tilamuu-
tokset, joiden tarkoituksena on muodostaa rakennuksesta koulun ja 
päiväkodin käsittävä tarkoituksenmukainen toiminnallinen kokonaisuus. 
Koulurakennuksen C-siipi, joka on ollut sisäilmaongelmien takia poissa 
käytöstä, puretaan. 
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Uudisrakentamisen yhteydessä voidaan toteuttaa tilat, jotka nykyistä 
paremmin tukevat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteiden 
toteuttamista. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä. Iltapäiväkerho- ja asukastoimintaa on mahdollista järjes-
tää rakennuksen tiloissa. Peruskoulun toimipisteen ja päiväkodin tilat 
ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa. Suunnittelussa varmistetaan 
turvalliset kulkuyhteydet koululle ja päiväkodille.

Alustavassa hankkeen toteutusaikataulussa rakentamisen on suunni-
teltu alkavan elokuussa 2021. Laajennusosa ja muutostyöt olevan ra-
kennuksen puolella valmistuvat vaiheittain vuoden 2023 aikana siten, 
että rakennus voidaan ottaa kokonaisuudessaan kalustettuna ja varus-
teltuna käyttöön elokuussa 2023.  

Alueellinen tarkastelu

Nykyisin (tilanne lokakuu 2019) Oulunkylän ala-asteen hallinnollisen 
yksikön oppilasmäärä on yhteensä 720. Käytettävissä olevien väestö-
ennusteiden mukaan ala-asteikäisten suomenkielisten lasten määrän 
arvioidaan Oulunkylän ala-asteen nykyisellä oppilaaksiottoalueella kas-
vavan vuosina 2020–2034 noin 140 lapsella. Oulunkylän ala-asteen 
koulun ja sen lähialueiden koulujen palveluverkkoa kehitetään edelleen 
alueen kasvun edellyttämällä tavalla. Alueen kasvun mukaisesti alueel-
la varaudutaan 2020-luvun lopussa toiseen uuteen koulurakennukseen 
tai lisätiloihin. 

Viimeisimmän väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaan Oulunky-
lässä alle kouluikäisten lasten määrä pysyy ennallaan vuoteen 2023 
asti, jonka jälkeen väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2033 men-
nessä reilulla 70 lapsella. Nopean kasvun ennusteen mukaan alle kou-
luikäisen väestön ennustetaan lisääntyvän Oulunkylässä jopa 164 lap-
sella vuoteen 2033 mennessä. Uusi päiväkoti tuo alueelle noin 100 li-
säpaikkaa ja korvaa nykyisin Oulunkylän ostoskeskuksella olevat esio-
petusryhmät, joissa on 50-55 lasta.

Ennen Teinintien laajennushankkeen valmistumista mahdollisesti tarvit-
tavat lisätilat kasvavalle lapsimäärälle toteutetaan tontille sijoitettavilla 
paviljongeilla. Tarvepäätös koulun lisätiloiksi on hyväksytty kasvatus- ja 
koulutuslautakunnassa joulukuussa 2019. 

On tarkoituksenmukaista, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
toiminnot sijaitsevat lähellä toisiaan ja erillisistä lisätiloista luovutaan. 
Toimialan tavoitteena on rakentaa yhtenäisiä opinpolkuja varhaiskasva-
tuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.
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Strategian mukaiset ja riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Uudishanke mahdollistaa strategianmukaisten lähipalveluiden tarjoami-
sen Oulunkylän alueella, millä parannetaan lasten, nuorten ja perhei-
den arkea. Varhaiskasvatus- ja peruskoulupalvelut ovat perheille arjen 
lähipalvelu. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille ja nuoril-
le sopiviksi, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisym-
päristöksi. Tilat mahdollistavat tilojen asukaskäytön koulun toiminta-
aikojen ulkopuolella, mikä vastaa kaupunkistrategian linjauksia. 

Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman 
toteuttamista

Teinintien hankkeessa päiväkoti- ja koulutilat voidaan sijoittaa samaan 
kokonaisuuteen turvallisesti ja toimivasti. Varhaiskasvatuksen ja perus-
opetuksen tilojen toteutus toistensa yhteyteen luo edellytykset kasva-
tuksen ja opetuksen jatkumolle. Koulu ja päiväkoti voivat hyödyntää yh-
teisiä tiloja joustavasti. Hankkeessa toteutetaan ala-asteelle ja päivä-
kodille pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja 
joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja tarjoavat lapsille hyvän ympä-
ristön oppia ja kasvaa.

Uudisrakennuksen suunnittelussa noudatetaan kaupungin suunnitte-
luohjeita ja valtakunnallisia määräyksiä. Tilojen suunnittelun ja toiminto-
jen sijoittelun lähtökohtana on käyttäjien päivittäisen toiminnan suju-
vuus, pedagogiset tarpeet ja tilojen tehokas käyttö. Nykyaikainen op-
pimisympäristö tarjoaa mahdollisuudet yhteistyöhön ja monipuolisten 
työtapojen käyttöön. Suunnitteluratkaisussa otetaan huomioon erilaisia 
tilojen toiminnallisuuteen, laatuun ja toimivuuteen vaikuttavia teemoja, 
kuten joustavuus, esteettömyys, viihtyisyys, ekologisuus, valaistus, 
akustiikka, ergonomia, valvottavuus, siivottavuus ja sisäilman laatu. 
Lähtökohtana on, että kaikkia tiloja voidaan käyttää oppimisympäristö-
nä. 

Tilaryhmien sijoittelussa huomioidaan, ettei liikkuminen ei aiheuta 
ruuhkia ja melua. Koko rakennuksen akustiikkaan sekä ääneneristyk-
seen kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnitelmien laadinnassa nouda-
tetaan Helsingin kaupungin akustista suunnitteluohjetta. 

Esteettömyyteen kiinnitetään huomioita. Hankkeen yhteydessä toteute-
taan induktiosilmukka kouluisännän palvelupisteen ympärille ja saliin 
Helsingin kaupungin induktiosilmukkaohjeen mukaisesti. Uudet opas-
teet toteutetaan esteettömyysnäkökulma huomioiden.

Laajennusosaan sijoitetaan yleisopetuksen ja päiväkodin tiloja, oppi-
lashuolto- ja hallintotilat sekä liikuntasali näyttämöineen ja oheistiloi-
neen. Olemassa olevan rakennuksen puolella suurimmat muutokset 
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koskevat liikuntasalia, ruokasalia ja keittiötä. Nykyinen keittiö ei vastaa 
laajuudeltaan tulevan oppilasmäärän tarpeita. Ruokasalia ja keittiötä 
laajennetaan olemassa olevan rakennuksen sisällä viereiseen liikuntati-
laan sekä samassa kerroksessa sijaitseviin hallintotiloihin, jotka vas-
taavasti sijoitetaan laajennusosaan. Sekä koulu että päiväkoti ruokaile-
vat uudessa ruokasalikokonaisuudessa, jossa päiväkodille on varattu 
oma ruokailutila. Olevassa peruskorjatussa koulurakennuksessa on 
varsinaisen liikuntasalin lisäksi pieni liikuntatila, joka sijoittuu ruokasalin 
laajentumisalueelle ja muutetaan ruokasaliksi. Vanhan liikuntasalin ko-
ko ei yksin vastaa tulevan oppilasmäärän liikunnanopetuksen tarpeita. 
Kokonaisuuden kannalta nähtiin pedagogisesti toimivampana ratkaisu-
na keskittää liikuntatilat laajennusosaan sijoitettavaan suureen liikunta-
saliin kuin rakentaa olevan salin lisäksi uusi pieni liikuntasali laajennu-
sosaan. Tämä mahdollistaa myös liikuntasalin monipuolisemman ilta-
käytön. Vanhaan liikuntasaliin sijoitetaan opetustiloja tavoitteena jous-
tava oppimisympäristö sekä pieni monitoimitila lähinnä liikuntakäyttöön.

Varhaiskasvatuksen tilat toteutetaan Helsingin päiväkotien suunnitte-
luohjeita soveltaen siten, että tilat ovat monimuotoiset ja joustavat sekä 
mahdollistavat pienryhmätoiminnan. Esiopetuksen tilat sijoitetaan al-
kuopetuksen yhteyteen.

Piha-alueet varustetaan uusin leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta 
ja opetussuunnitelman tavoitteita. Pihan suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. Piha tarjoaa sekä ra-
kennuksen käyttäjille että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja lii-
kuntaolosuhteet. Koulun pihalle toteutetaan myös pallokenttä. Päiväko-
din piha aidataan erilleen muusta koulun pihasta. Päiväkodin ja koulun 
saattoliikenne suunnitellaan huoltopihasta erillisiksi.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta. 

Investoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 
22,64 miljoonaa euroa (alv 0 %), joka sisältää sekä laajennuksen to-
teuttamisen että olevan rakennuksen muutokset. Talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 15 
miljoonaa euroa vuosille 2022-23. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 
22,64 miljoonan euron rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisoh-
jelmaa tarkistettaessa. 

Laajennusosan huoneistoala on 3828 htm². Olevassa rakennuksessa 
muutostöitä tehdään tiloissa, jotka ovat laajuudeltaan noin 1 300 htm². 
Koko rakennuksen - laajennuksen ja olevan rakennuksen - laajuus on 
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yhteensä 7 489 htm², joka on neliövuokran perusteena. Hanke sisältää 
myös piha-alueen perusparannuksen. 

Teinintien pysyvien rakennusten vuokra tulee kaupunkiympäristön toi-
mialan antaman arvion mukaan olemaan yhteensä 2 449 787 euroa 
vuodessa. Nykyisiin Teinintien tilojen tilakustannuksiin verrattuna vuok-
ra nousee laajennushankkeen myötä noin 1 207 059 euroa vuodessa. 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra koulun ja päi-
väkodin tiloista tulee olemaan 27,26 euroa/htm². Korotusta nykyisen 
koulun vuokraan verrattuna on 5,19 euroa/htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 385 000 euroa, alv 0 
%. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat ensikertainen kalus-
taminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon 
hankintoja, ne arvioidaan erikseen. Muuttokustannusarvio on noin 52 
000 euroa. Siivouskustannusarvio sisältäen ylläpito- ja perussiivouksen 
sekä varauksen
vaihtomatoille on 187 870 euroa vuodessa, josta laajennuksen osuus 
96 285 euroa vuodessa. Arvio muista vuosittaisista toiminnankustan-
nuksista ilman henkilöstökuluja on 1 490 000 euroa. Päiväkodin ja ala-
asteen toiminta samassa rakennuksessa on toimintakustannuksiltaan
taloudellinen ratkaisu.

Väistötiloja ei tarvita hankkeen rakentamisen ajaksi

Toteutus vaiheistetaan siten, että laajennusosa rakennetaan ja otetaan 
käyttöön ensin, jolloin päiväkodille valmistuneita tiloja voidaan käyttää 
koulun väistötiloina A-osan muutostöiden aikana. Päiväkoti aloittaa 
toiminnan laajennusosassa vasta kun koko hanke on valmis. Näin ollen 
varsinaisia väistötiloja ei tarvita.

Rakennuksen C-osa on poistettu käytöstä, minkä vuoksi Teinintien ton-
tilla on nykyään kaksi tilapäistä paviljonkia. Nämä sijaitsevat osittain 
laajennuksen suunnitellulla paikalla, minkä vuoksi tarvitaan nykyiset 
paviljongit korvaavat tilat laajennuksen rakentamisen ajaksi. Korvaava 
paviljonki, joka sisältää myös oppilasmäärän kasvusta johtuvaa lisäti-
laa, rakennetaan erillisenä hankkeena ja sen hankesuunnitelma on hy-
väksytty kasvatus ja koulutuslautakunnassa 24.3.2020.

Tilapäisten tilojen kustannuksista osa sisältyy tämän hankkeen tule-
vaan pääomavuokraan.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu
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Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen- ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. 

Koulu ja päiväkoti ovat laatineet pedagogisen suunnitelman koulun 
toiminnan tavoitteista laajennuksen ja päiväkodin valmistuttua. Koulun 
ja päiväkodin käyttäjät ovat osallistuneet suunnitteluun käyttäjäkokouk-
sissa. Erityisesti liikuntasaliratkaisuun koulu on ottanut aktiivisesti kan-
taa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen kuulla opettajien ja 
opiskelijoiden näkemyksiä tilojen kehittämisessä. Osallistavalla suunnit-
telulla ohjataan käyttäjiä osallistumaan aktiivisesti oman työnsä ja toi-
mintaympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Aluepiirustus
3 Viitesuunnitelmakooste_A
4 oulunkylä_ lausunto_300120

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunkiympäristön toimiala
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§ 91
Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan lakkauttaminen

HEL 2020-003025 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa ryhmäperhepäiväkoti 
Pikkuhillan osoitteessa Korppaanmäentie 13, 00300 Helsinki, 
30.6.2020 lukien. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhilla sijaitsee Reijola-Munkkiniemi-Haaga-
Pitäjänmäki varhaiskasvatusalueella Pikku Huopalahdessa, osoitteessa 
Korppaanmäentie 13. Tällä hetkellä ryhmäperhepäiväkodissa on hoi-
dossa olevia lapsia kahdeksan ja kaksi hoitajaa, joista toinen on vaki-
naisessa työsuhteessa. 

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan tilannetta on tarkasteltu osana ra-
kennusluvattomien päiväkotien selvitystä. Helsingin kaupungin ympä-
ristöpalveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden mukaan ryhmäperhe-
päiväkoti voi toimia asuinhuoneistossa, silloin kun tiloissa toimii kor-
keintaan 10 lapsen ryhmä, ja silloin sovelletaan normaaleja asuinhuo-
neistolle asetettavia vaatimuksia. Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhilla toi-
mii tiloissa, joiden käyttötarkoitus ei ole nykyisen toiminnan mukaista. 
Uuden rakennusluvan edellyttämät muutostyöt tiloissa vaatisivat ilman-
vaihdon peruskorjausta, esteettömän wc-tilan rakentamista sekä uuden 
poistumistien. Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon mukaan 
tiloihin vaadittavat korjaukset ovat erittäin haasteellisia aikataulun ja 
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teknisen toteutuksen suhteen eikä niiden toteuttamista nähdä taloudel-
lisesti tarkoituksenmukaiseksi kustannusten näkökulmasta.

Reijola-Munkkiniemi-Haaga-Pitäjänmäki  varhaiskasvatusalueella on 
tällä hetkellä kolme ryhmäperhepäiväkotia. Kaupunki suunnittelee ryh-
mäperhepäiväkoti Pikkuhillan tiloista luopumista. Varhaiskasvatusalu-
een käyttöön on saatu vuoden 2019 lopulla uusia paikkoja käyttöön yh-
teensä lähes 200 lapselle. Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan perheiden 
kanssa keskustellaan tulevasta hoitopaikkatoiveesta. Ryhmäperhepäi-
väkoti Pikkuhillan perheiden
lapsille järjestetään hoitopaikat ennen muita kevään sijoituksia.

Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoi-
don ohjaajan kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toimin-
nan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti henki-
löstön kanssa ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan huomioon. 
Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan lasten huoltajille tilanteesta on tiedo-
tettu 5.2.2020. Tiedotustilaisuus vanhemmille on järjestetty 24.2.2020. 
Lakkauttamissuunnitelmaa on valmisteltu kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa.

Ryhmäperhepäiväkoti Pikkuhillan tilat ovat laajuudeltaan 130 m². Vuok-
rakustannukset ovat vuositasolla noin 21 000 euroa.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 71

HEL 2020-003025 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.03.2020 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Keijo Räikkönen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 69628

keijo.raikkonen(a)hel.fi
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§ 92
Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin lakkauttaminen

HEL 2020-003024 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa ryhmäperhepäiväkoti 
Harlekiinin toiminnan osoitteessa Mannerheimintie 62 C 1, 00260 Hel-
sinki, 30.6.2020 lukien.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiirehtii ryhmäperhepäiväkotikäyttöön 
soveltuvien tilojen etsimistä Töölön alueelta ja edellyttää toimialalta ko-
konaisselvitystä ryhmäperhepäiväkotien tilanteesta Helsingissä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiirehtii ryhmäperhe-
päiväkotikäyttöön soveltuvien tilojen etsimistä Töölön alueelta ja edel-
lyttää toimialalta kokonaisselvitystä ryhmäperhepäiväkotien tilanteesta 
Helsingissä.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kiris.mustila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lakkauttaa ryhmäperhepäivä-
koti Harlekiinin toiminnan osoitteessa Mannerheimintie 62 C 1, 00260 
Helsinki, 30.6.2020 lukien.

Esittelijän perustelut
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Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiini sijaitsee Kampinmalmi-Lauttasaari-
Taka-Töölö varhaiskasvatusalueella Töölössä, osoitteessa Manner-
heimintie 62 C 1. Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinissä on hoidossa ole-
via lapsia yhdeksän ja kolme hoitajaa, joista kaksi on vakinaisessa työ-
suhteessa.

Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin tilannetta on tarkasteltu osana raken-
nusluvattomien päiväkotien selvitystä. Helsingin kaupungin ympäristö-
palveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden mukaan ryhmäperhepäivä-
koti voi toimia asuinhuoneistossa, silloin kun tiloissa toimii korkeintaan 
10 lapsen ryhmä, ja silloin sovelletaan normaaleja asuinhuoneistolle 
asetettavia vaatimuksia. Ryhmäperhepäiväkoti toimii tiloissa, joiden 
käyttötarkoitus ei ole nykyisen toiminnan mukaista. Uuden rakennuslu-
van edellyttämät muutostyöt tiloissa vaatisivat koneellisen ilmanvaih-
don rakentamista. Tilassa on puutteita myös poistumisteiden osalta. 
Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon mukaan tiloihin vaaditta-
vat korjaukset ovat laajoja ja haasteellisia teknisen toteutuksen näkö-
kulmasta ja vaikuttaisivat koko kiinteistöyhtiöön. Niiden toteuttamista ei 
nähdä taloudellisesti tarkoituksenmukaiseksi aiheutuvien kustannusten 
näkökulmasta.

Kampinmalmi-Lauttasaari-Taka-Töölö varhaiskasvatusalueella on tällä 
hetkellä yhdeksän ryhmäperhepäiväkotia. Kaupunki suunnittelee ryh-
mäperhepäiväkoti Harlekiinin tiloista luopumista. Ryhmäperhepäiväkoti 
Harlekiinille selvitettiin korvaavia tiloja Töölön alueelta, mutta vuokra-
nantajat / taloyhtiöt eivät halunneet vuokrata tiloja ryhmäperhepäiväko-
tikäyttöön. Varhaiskasvatusalueen käyttöön on osoitettu väliaikaisia 
paviljonkitiloja Hiekkarannantie 6:ssä, johon voidaan toteuttaa uusia 
paikkoja varhaiskasvatusalueen tarpeeseen. Tilat ovat käytössä aina-
kin kesään 2022 asti, kunnes niitä tarvitaan väistötilakäyttöön. Töölön 
alueelta selvitetään siihen mennessä varhaiskasvatuksen käyttöön py-
syviä uusia tiloja. Perheet voivat ilmoittaa uuden hoitopaikkatoiveensa 
24.4.2020 mennessä ja jokaisen perheen kanssa keskustellaan tule-
vasta hoitopaikkatoiveesta. Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin perheiden 
lapsille järjestetään hoitopaikat ennen muita kevään sijoituksia.

Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoi-
don ohjaajan kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toimin-
nan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti henki-
löstön kanssa 10.3.2020 ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan 
huomioon. Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin lasten huoltajille tilantees-
ta on tiedotettu maaliskuussa 2020 ja vanhempaintilaisuus järjestetty 
10.3.2020. Lakkauttamissuunnitelmaa on valmisteltu kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa.
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Ryhmäperhepäiväkoti Harlekiinin tilat ovat laajuudeltaan 106 m². Vuok-
rakustannukset ovat vuositasolla noin 24 000 euroa.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kiris.mustila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 72

HEL 2020-003024 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.03.2020 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389
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kiris.mustila(a)hel.fi
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§ 93
Osoitteeseen Neljäs linja 11-15 toteutettavan päiväkoti Kalevan uu-
disrakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2020-004543 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Neljäs 
linja 11-15 toteutettavan päiväkoti Kalevan uudisrakennuksen tarvesel-
vityksen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten päiväkoti Kalevan tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päiväkoti Kaleva toimi aiemmin osoitteessa Porthaninkatu 2, jonka 
vuokrasopimus päättyi, koska rakennus puretaan. Tällä hetkellä päivä-
koti Kaleva toimii väliaikaisissa tiloissa Kaisaniemen paviljongissa 
osoitteessa Svante Olssonin puistokuja 1. 

Päiväkoti Kalevan korvaava uudisrakennus sijaitsee Kallion peruspiiris-
sä. Tällä osoitteeseen Neljäs Linja 11-15 toteutettavalla hankkeella 
saadaan noin 120 paikkaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyt-
töön, näistä 60 on uusia paikkoja. 

Uudisrakennuksessa järjestetään varhaiskasvatusta 1–6-vuotiaille lap-
sille. Päiväkoti Alppimajan esiopetus toimii jatkossakin Kallion ala-
asteen tiloissa. Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan 120 lapsen käyt-
töön ja ne sijaitsevat Kallion ala-asteen vieressä.  Tilat toteutetaan 
muuntojoustavasti siten, että tiloissa voidaan järjestää varhaiskasvatus-
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ta ja tarpeen mukaan tulevaisuudessa myös perusopetusta. Uudis-
hankkeen nimi on päiväkoti Kaleva.

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 otetaan kalustettuina käyttöön 1.8.2023 mennessä. 
Päiväkoti ajoitetaan valmistumaan yhtäaikaisesti vieressä sijaitsevan 
Kallion ala-asteen peruskorjauksen valmistumisen kanssa. Täten päi-
väkoti ei joudu toimimaan työmaan välittömässä yhteydessä.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja ole-
massa oleva tilakapasiteetti. Varhaiskasvatus järjestetään mahdolli-
simman hyvin lähipalveluina. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu 
koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, varhais-
kasvatukseen osallistuminen, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejär-
jestelyt.

Kallion peruspiirissä on 11 päiväkotia, joissa on yhteensä 1080 var-
haiskasvatuspaikkaa. Tällä hetkellä osalle Kallion alueella asuvista lap-
sista on jouduttu osoittamaan hoitopaikka kauempaa. Viimeisimmän 
väestöennusteen mukaan vuosina 2019-2033 1-6-vuotiaiden lasten 
määrä kasvaa lähes 700 lapsella. Pääosa kasvusta johtuu Kalasata-
man alueen kasvusta. Talonrakentamisohjelmassa vuosiksi 2020-2029 
on Kallion peruspiirin alueella kolme toteutettavaa päiväkotia, joihin tu-
lee n. 550 paikkaa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle.

Uuteen Siltasaarenportin hankkeeseen, joka rakennetaan purettavien 
talojen tilalle, tarkasteltiin päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen sijoitta-
mista. Haasteeksi tuli ulkoiluratkaisut. Tilojen välittömään läheisyyteen 
olisi mahdollista toteuttaa vain pieni kokoomapiha. Lähialueen leikki-
paikat ja leikkipuisto ovat jo erittäin aktiivisessa alueen lapsiperheiden 
käytössä, eikä niiden osoittamista jatkuvaan päivittäiseen käyttöön päi-
väkotitoiminnalle nähty tämän vuoksi tarkoituksenmukaisena. Siltasaa-
renportin hankkeeseen voisi olla mahdollista selvittää pienen päiväko-
din sijoittamista.  

Isommalla hankkeella, osoitteessa Neljäs Linja 11-15, Kallion ala-
asteen yhteydessä, on mahdollista varautua alueen nykyiseen kunnal-
lisen varhaiskasvatuksen tarpeeseen mutta jatkossa myös joustavasti 
Hakaniemenrannan rakentamisen aiheuttamaan varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen palveluiden tarpeeseen. Tässä ratkaisussa saadaan 
ulkoilu järjestettyä päiväkodin ja koulun osalta. Käytössä olevan ulkoi-
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lualueen koko on noin 16 m²/päiväkotilapsi, joka vastaa kaupungin 
suunnitteluohjetta.

Päiväkodilla on käytössä aidattua ulkoilualuetta yhteensä noin 1900 m² 
Osa pihasta toteutetaan rakennuksen yhteyteen, ja sitä käyttävät erityi-
sesti pienimmät lapset. Ulkoiluun käytetään tontin vieressä olevaa 
Porthaninpuistikkoa. 

Kallion ala-asteen 460 oppilaan käytössä on koulun oma piha-alue ja 
myös koulu käyttää ulkoiluun Porthaninpuistikkoa. Koulun piha-alueen 
varustaminen ja toteutus ovat osa Kallion ala-asteen perusparannus-
hanketta (2021- 2023). 

Porthaninpuistikko perusparannetaan Kallion ala-asteen ja Kalevan 
päiväkodin hankkeiden yhteydessä. Ulkoilualueiden yhteiskäyttöä 
suunnitellaan päiväkodin ja koulun kanssa yhdessä, siten että alueita 
hyödynnetään päivän aikana mahdollisimman joustavasti ja vuorotel-
len. 

Koululla ja päiväkodilla on pihalla yhteinen muusta pihasta aidalla rajat-
tu autoille tarkoitettu saattoliikennealue/huoltoliikennealue.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

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

Tulevaisuuden tilatarpeisiin Merihaassa on y-tontti, jota voidaan myös 
jatkossa hyödyntää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilatarpeiden 
toteuttamiseen.  

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopivaksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat 
myös yhteisöllisyyden lisäämistä alueella. Teknisillä ratkaisuilla ediste-
tään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin 
teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

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

Väistötilat

Päiväkoti Kaleva toimii väliaikaisesti väistötiloissa Kaisaniemen puis-
tossa olevassa paviljongissa. Tavoitteena on, että Kallion ala-asteen 
peruskorjaus ja päiväkoti Kalevan uudishanke valmistuvat molemmat 
kesällä 2023. Tämän edellytyksenä on, että Kaisaniemen puiston pe-
ruskorjaus paviljongin alueella alkaa aikaisintaan syksyllä 2023.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan n. 1000 htm². Alustava kustannusarvio on 5,5 
milj. euroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 
37,97 euroa/m²/kk eli noin 455 640 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 120 
000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia, jot-
ka ovat noin 20 000 euroa. Arvio muuttokustannuksista on noin 30 000 
euroa. Väistötilanteessa ylimääräiset siivouskustannukset ovat n. 41 
000 euroa. Vuosittaiset toiminnankustannukset ovat noin 1 370 500 eu-
roa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialojen yhteistyönä. Lisäksi käyttäjiä on osallistettu hank-
keen suunnitteluun käyttäjäkokouksissa ja heitä kuullaan hankkeen eri 
vaiheissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten päiväkoti Kalevan tarveselvityslomake
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 94
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kannelmäen peruskou-
lun väliaikaisten lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Ru-
nonlaulajantie 40

HEL 2020-000388 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
25.02.2020 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 tu-
lee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Kannelmäen peruskou-
lun lisätilojen tarveselvityksen 3.12.2019.

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821P21370 Kannelmäen peruskoulu lisätila
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 25.02.2020 
päivätystä Kannelmäen peruskoulu väliaikainen lisätila -hankkeen han-
kesuunnitelmasta. Tilat rakennetaan osoitteessa Runonlaulajantie 40 
sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun tontille. Tarvittava lisätila hanki-
taan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonki 
60 kuukauden ajalle siten, että tilat ovat Kannelmäen peruskoulun käy-
tössä elokuussa 2020.

Kannelmäen peruskoulu toimii neljässä toimipisteessä osoitteissa Kan-
neltie 1, Kaarelanraitti 1, Ultramariinikuja 4 ja Runonlaulajantie 40. Kou-
lussa toimii myös erityisen tuen pienryhmiä, valmistavan opetuksen 
ryhmä sekä esiopetus. Kannelmäen peruskoulussa on yhteensä 1 040 
oppilasta.

Kanneltien ja Runonlaulajantien toimipisteiden nykyiset tilat ovat täynnä 
ja lähivuosien väestöennusteen mukaan alueella asuvien peruskoului-
käisten määrän kasvu on noin 75 oppilasta vuodessa. Kaarelan alueel-
la 2016 tehdyn palvelu- ja tilaverkon tarkastelun perusteella investoin-
tiohjelman talonrakentamisohjelmaan esitettiin Runonlaulajantien toi-
mipisteen laajentamista. Koulun pysyvän laajennuksen arvioidaan val-
mistuvan vuonna 2024.

Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuk-
sen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 80 oppi-
laalle suunnitellaan Runonlaulajantien toimipisteen läheisyyteen, kun-
nes Kannelmäen peruskoulun Runolaulajantien toimipisteen laajennus 
valmistuu vuonna 2024.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Kannelmäen peruskou-
lun lisätilojen tarveselvityksen 3.12.2019.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Hankkeessa toteutettava paviljonki toimii väliaikaisena ja lisätilana alueen kasvaval-
le lapsimäärälle
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Hankkeessa rakennettavat tilat toimivat väliaikaisena lisätilana kattaen 
oppilasmäärän kasvusta johtuvan lisätilatarpeen Runonlaulajantien 
toimipisteen pysyvän laajennuksen valmistumiseen saakka. Väliaikai-
set lisätilat tulee sijoittaa tontilla siten, että pysyvän laajennuksen to-
teuttamiselle jää tilaa. Tilat tarjoavat terveellisen ja turvallisen oppimi-
sympäristön. 

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Perusopetuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. Perusopetuspaik-
kojen riittävä määrä vahvistaa strategian mukaisia lähipalveluja sekä 
tukee lasten ja nuorten arkea. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tu-
lee käyttämään hankkeessa rakennettavia lisätiloja joustavasti muuttu-
van palvelutarpeen mukaan.

Tilat tukevat opetussuunnitelmien toteuttamista

Paviljonkiin sijoitettavat tilat ovat yleisopetuksen oppimistiloja. Aineope-
tuksen, hallinnon ja ruokailutilat sijaitsevat pysyvässä rakennuksessa 
samalla tontilla.

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

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

Kustannukset ja aikataulu

Tässä hankkeessa toteutettavat tilat toimivat väliaikaisina lisätiloina py-
syvän rakennuksen laajennuksen valmistumiseen saakka.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpi-
dosta.

Investoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 
895 000 euroa (alv 0 %). Arvioitu tilakustannus 60 kuukauden ajalta on 
yhteensä 1 165 615 euroa ja 233 123 euroa/vuosi. Vuokrattavat tilat 
ovat laajuudeltaan 320 htm². Vuokrasopimus tehdään kuudeksikym-
meneksi (60) kuukaudeksi.
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Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 52,76 
€/htm²/kk eli noin 202 608 euroa/vuosi (60 kk).

Muuttokustannusarvio on 5 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustan-
nuksiin varataan 40 700 euroa, alv 0 %. Toiminnan käynnistämiskus-
tannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varus-
teet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Siivouskustan-
nusarvio on 7 800 euroa vuodessa.

Aikaisemmat päätökset ja yhteisvalmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- 
ja koulutustoimialan yhteistyönä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Kannelmäen peruskou-
lun lisätilojen tarveselvityksen 3.12.2019.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 71765

arjariitta.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 2821P21370 Kannelmäen peruskoulu lisätila

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
05.03.2020 § 5

HEL 2020-000388 T 10 06 00

Päätös
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Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päättää hyväksyä osoittee-
seen Runolaulajantie 40 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulu-
kotikäyttöön suunnitellun paviljongin 25.02.2020 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 400 brm² ja hankkeen 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 895 420 euroa joulukuun 2019 
kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Kannelmäen peruskoulu 
tarvitsee lisätilaa 80 oppilaalle Kannelmäen alueella kunnes Kannel-
mäen peruskoulun Runolaulajantien toimipisteen laajennus valmistuu.

Tarvittava lisätila hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelemen-
teistä koostuva paviljonki 60 kuukauden ajalle. 

Koska tilahankkeiden käsittelyohjeen mukainen pääomitettu kokonais-
summa on yhteensä 845 000 euroa hankkeesta päättää rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 400 brm², 320 htm², 255 hym².

Kustannukset

Kustannusarvion 18.02.2020 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisäverottomana on yhteensä 895 420 euroa kustannustasossa 
12/2019 (RI 104,3; THI 193,2).  

Kokonaiskustannus sisältää paviljongin vuokrakustannuksen suunnitel-
lun 60 kuukauden ajalle, mikä on arvonlisäverottomana yhteensä  
375 420 euroa (19,55 euroa/htm²). Lisäksi kokonaiskustannus sisältää 
investointikustannuksia yhteensä 520 000 euroa. Investointikustannuk-
siin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanraken-
nustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan eril-
lishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä rakennuspaikan ennallis-
taminen. 

Tilakustannus käyttäjälle, lisätila

Hankkeen arvioitu tilakustannus käyttäjälle on määritelty tilahankkeiden 
käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan. 
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Tilakustannus käyttäjälle on 52,76 euroa/htm²/kk, 16 884 euroa/kk. 
Tästä tilaelementtien vuokrakustannus kaupunkiympäristön toimialalle 
on 19,55 euroa/htm²/kk, investointikustannusten perusteella laskettu li-
sävuokra 29,20 euroa/htm²/kk ja ylläpito 4,01 euroa/htm²/kk. Tilakus-
tannuksen perusteena on 320 htm². 

Arvioitu tilakustannus 60 kuukauden ajalta on yhteensä 1 165 615 eu-
roa. 

Hankkeen rahoitus

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahois-
ta. 

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

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

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä 
8/2020.

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 95
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

HEL 2020-001372 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt aluepäällikön 26.2.2020 (§ 9) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 15.3.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen aluepäällikön 26.2.2020 (§ 9) tekemästä pää-
töksestä, jolla aluepäällikkö on ottanut Pakilan ala-asteen kouluun eng-
lannin ja saksan tuntiopettajaksi toistaiseksi 1.8.2020 lukien filosofian 
maisteri **********

Aluepäällikkö on antanut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen pe-
ruskoulujen opettajat toistaiseksi ottaa aluepäällikkö.

Hakuprosessista

Pakilan ala-asteen koulun englannin ja saksan tuntiopettajan tehtävä 
toistaiseksi on ollut julkisesti haettavana 3.1.2020 - 22.1.2020.

Tehtävään haki hakuajan kuluessa yhteensä 21 henkilöä, joista kaikki 
täyttivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa 
aineissa.

Aluepäällikön päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten 
perusteella 9 kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä hakijaa. Oikaisuvaati-
muksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisua aluepäällikön päätökseen ja 
pyytää, että valinta tutkitaan ja harkitaan uudestaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo, että valittu hakija ei ole hakijois-
ta pätevin ja kokenein, vaan hän on vastavalmistunein ja hänellä on 
paljon vähemmän kokemusta opetustyöstä kuin monelle muulla hakijal-
la.
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Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian oikeudellinen arviointi

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

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 
§:ssä. Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorit-
tanut:

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajui-
set aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, 
jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden peruso-
pinnot ja aineopinnot; sekä

3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot

Tehtävään valittu on valmistunut joulukuussa 2016 ja hän täyttää ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa aineissa (eng-
lanti ja saksa). Aluepäällikön lausunnosta ja hakemuksesta ilmenee, et-
tä tehtävään valitulla on viimeaikaista tehtävässä vaadittua opetusko-
kemusta englannin ja ruotsin kielen kelpoisena opettajana 2 vuotta ja 
10 kuukautta. Edelleen lausunnosta ja hakemuksesta ilmenee, että tä-
mä opetuskokemus on Lahden Rudolf Steiner- koulusta sekä Käpylän 
peruskoulusta.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä on suorittanut opetettavan aineen opinnot 
saksassa vuonna 2002 ja englannissa vuonna 2009. Opettajan peda-
gogiset opinnot hän on suorittanut vasta vuonna 2015. Hän on ollut siis 
kelpoinen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen mukaisesti heinäkuun 2015 lopusta. Aluepäällikön lausun-
nosta ja hakemuksesta ilmenee, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on 
viimeaikaista opetuskokemusta kysymyksessä olevista opetettavista 
aineista suomalaisesta peruskoulusta 2 vuotta ja 5 kuukautta. Tätä en-
nen kelpoisuuden saatuaan hän on työskennellyt ulkomailla.

Aluepäällikön lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksessa mainittu kol-
mas hakija on suorittanut opetettavan aineen opinnot saksan kielessä 
vasta 2019. Lisäksi hänellä on viimeaikaista opetuskokemusta vain 
englannin opettamisesta.

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Lisäksi kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla vali-
tuksi siksi, että hakijalla on esimerkiksi pidempi työkokemus kuin muilla 
hakijoilla. Kysymyksessä olevassa tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
tekijällä on lyhempi opetuskokemus kelpoisena opettajana kuin tehtä-
vään valitulla. Tehtävään valitulla on riittävä 2 vuoden 10 kuukauden 
kokemus tehtävän hoitamiseen ja se on vielä kummassakin opetetta-
vassa aineessa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Aluepäällikkö on ottaen huomioon lain mukaiset nimi-
tysperusteet voinut valita koulutuksen, työkokemuksen ja tehdyn koko-
naisarvioinnin perusteella soveliaimmaksi arvioimansa hakijan tuntio-
pettajan tehtävään toistaiseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittä-
nyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että aluepäällikkö olisi käyttä-
nyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut 
käytettävissä.

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petuksen alueelliset palvelut alue 3 Perusopetuksen aluepäällikkö 3 26.02.2020 § 9
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§ 96
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

HEL 2020-001212 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti Vesa Korkkulan ehdotuksesta 
yksimielisesti ilman äänestystä panna asian pöydälle.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Aluepäällikön päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Aluepäällikön lausunto
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
6 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt aluepäällikön 12.2.2020 (§ 1) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 3.3.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen aluepäällikön 12.2.2020 (§ 1) tekemästä pää-
töksestä, jolla aluepäällikkö on ottanut Kruununhaan yläasteen kouluun 
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ruotsin ja englannin tuntiopettajaksi toistaiseksi 1.8.2020 lukien filoso-
fian maisteri ********** sekä ensimmäiselle varasijalle filosofian maisteri 
**********

Aluepäällikkö on antanut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen pe-
ruskoulujen opettajat toistaiseksi ottaa aluepäällikkö.

Hakuprosessista

Kruununhaan yläasteen koulun ruotsin ja englannin tuntiopettajan teh-
tävä toistaiseksi on ollut julkisesti haettavana 3.1.2020 - 22.1.2020.

Tehtävään haki hakuajan kuluessa yhteensä 18 henkilöä, joista 14 täyt-
ti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen mukaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa ai-
neissa.

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi toivot-
tiin, että tuleva kieltenopettaja hallitsee uuden opetussuunnitelman mu-
kaisen toiminnallisen ja monipuolisen kieltenopetuksen. Hän on kiin-
nostunut yhteisopettajuudesta, oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimis-
polkuratkaisujen kehittämisestä sekä sähköisten oppimisympäristöjen 
hyödyntämisestä opetuksessa. Edelleen toivottiin, että opetuksen ohel-
la kieltenopettaja näkee roolinsa laajemmin oppilaiden oppimisen ja 
koulunkäynnin tukena muun muassa tärkeissä luokanohjaajan tehtä-
vissä.

Aluepäällikön päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten 
perusteella 4 kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä hakijaa. Oikaisuvaati-
muksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta
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Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii aluepäällikön päätöksen kumoamista 
ja asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo, että haastatteluun kutsuttaessa 
ei huomioitu työkokemuksen eikä opintosuorituksien määrää. Oikaisu-
vaatimuksessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on 30 vuo-
den kokemus ja tehtävään valitulla vain 3 vuoden työkokemus.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian oikeudellinen arviointi

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

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla 
hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalais-
kunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoi-
don kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Ylei-
siä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin 
ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuudesta säädetään opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 5 
§:ssä. Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorit-
tanut:

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajui-
set aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, 
jotka ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden peruso-
pinnot ja aineopinnot; sekä

3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot

Tehtävään valittu on valmistunut kesäkuussa 2016 ja hän täyttää ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mu-
kaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa aineissa 
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(ruotsi ja englanti). Aluepäällikön lausunnosta ja hakemuksesta ilme-
nee, että tehtävään valitulla on viimeaikaista tehtävässä vaadittua ope-
tuskokemusta ruotsin ja englannin opettajana 3 vuotta ja 5 kuukautta. 
Edelleen lausunnosta ja hakemuksesta ilmenee, että tämä opetusko-
kemus on Kruununhaan yläasteen koulusta ja Kaisaniemen ala-asteen 
koulusta, joissa hän on toiminut elokuusta 2016 lähtien. Hän on tehnyt 
myös luokanohjaajan tehtäviä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut heinäkuussa 1990 ja hän 
täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa 
aineissa (ruotsi ja englanti). Aluepäällikön lausunnosta ja hakemukses-
ta ilmenee, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on 27 vuotta opetuskoke-
musta, josta viimeaikainen noin yhden vuoden ja yhden kuukauden pi-
tuinen opetuskokemus molemmista opetettavista aineista perusopetuk-
sessa on Kaisaniemen ala-asteen koulusta, Sodankylän kunnasta kä-
sittäen sekä perusopetuksen, että lukiokoulutuksen ja lisäksi Vantaan 
kaupungilta. Tätä ennen hän on toiminut Espoon aikuislukiossa elo-
kuusta 2010 lähtien ja Helsingin kaupungilla perusopetuksen puolella 
elokuusta 1991 lähtien.

Aluepäällikön lausunnon mukaan hakemusten alkukarsinnassa katsot-
tiin riittäväksi työkokemuksessa vähintään noin kahden ja puolen vuo-
den työkokemus vastaavasta tehtävästä kelpoisena opettajana. Alue-
päällikön lausunnon mukaan vastaavaksi tehtäväksi katsottiin kokemus 
englannin ja ruotsin opettajan tehtävistä perusopetuksessa. Aluepäälli-
kön lausunnon mukaan 7 hakijaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen 
tekijä täyttivät kyseisen työkokemuksen. Tämän jälkeen aluepäällikön 
lausunnon mukaan tarkasteltiin itse hakemuksia suhteessa hakuilmoi-
tuksessa kerrottuihin ja korostettuihin näkökulmiin. Lausunnon mukaan 
tarkastelussa valikoitui 4 hakijaa, joista yksi oli tehtävään valittu. Alue-
päällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu toi hakemuksessaan erit-
täin hyvin esille osaamistaan ja ajatuksiaan hakuilmoituksessa maini-
tuista asioista, jotka täydentyivät vielä haastattelussa. Sen sijaan lau-
sunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän hakuilmoituksessa ei il-
mennyt hakuilmoituksessa mainittuja näkökulmia hänen pitkästä ope-
tuskokemuksestaan huolimatta.

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Lisäksi kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla vali-
tuksi siksi, että hänellä on esimerkiksi pidempi työkokemus kuin muilla 
hakijoilla. Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijällä on pidempi opetuskoke-
mus, on tehtävään nyt valitulla riittävä 3 vuoden 5 kuukauden kokemus 
tehtävän hoitamiseen. Lisäksi tehtävään valitulla on viimeaikaista teh-
tävässä vaadittua opetuskokemusta perusopetuksessa enemmän kuin 
oikaisuvaatimuksen tekijällä.
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Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Aluepäällikkö on ottaen huomioon lain mukaiset nimi-
tysperusteet voinut valita koulutuksen, työkokemuksen ja tehdyn koko-
naisarvioinnin perusteella soveliaimmaksi arvioimansa hakijan tuntio-
pettajan tehtävään toistaiseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittä-
nyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että aluepäällikkö olisi käyttä-
nyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut 
käytettävissä.

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Aluepäällikön päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Aluepäällikön lausunto
4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
6 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetuksen palvelukokonaisuus Peruso-
petuksen alueelliset palvelut alue 4 Perusopetuksen aluepäällikkö 4 12.02.2020 § 1
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§ 97
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

HEL 2019-012533 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
19.2.2020 (§ 4) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus ja sen täsmennys
3 Rehtorin lausunto
4 Viranhoitomääräys
5 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt ensin 3.1.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapuneen oikaisuvaatimuksen, jota hän on täsmentänyt 28.2.2020 
Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneella sähköpostilla saatuaan 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 19.2.2020 (§ 4) tekemän pää-
töksen tiedoksi. Ko. päätöksessä rehtori on kokonaisarvion perusteella 
ottanut Stadin ammatti- ja aikuisopistoon kaksi tuntiopettajaa (yhteis-
kunta- ja työelämäosaaminen) yhteiskuntatieteiden maisteri ********** ja 
filosofian maisteri ********** toistaiseksi 1.1.2020 lukien.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori (Kampus 5) on antanut asiassa 
lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan 
mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toi-
mialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden 
delegoineista 20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen 
ammatillisen koulutuksen opettajat ottaa kampuksen rehtori.

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kolme tuntiopettajan (yhteiskunta- ja 
työelämäosaaminen) tehtävää toistaiseksi ovat olleet julkisesti haetta-
vana 14. - 28.10.2019.

Näihin tehtäviin haki hakuajan kuluessa yhteensä 45 henkilöä, joista 37 
täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun ase-
tuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset eli yhteisten tutkinnon osien 
opettajan kelpoisuuden (14 §) ja kielitaitovaatimuksen (§ 17).

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi edelly-
tettiin ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta, hyviä vuorovaikutus- ja 
tiimityötaitoja sekä joustavuutta suunnitella yhdessä monialaisen tiimin 
kanssa opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut. Tehtävässä toimi-
miseen edellytettiin myös hyvää digitaalisen pedagogiikan osaamista ja 
kykyä toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Eduksi luettiin kokemus 
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ammatillisesta koulutuksesta, monikulttuuristen opiskelijoiden kanssa 
toimiminen sekä kokemus yksilöllisten oppimispolkujen suunnittelusta.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 18 kelpoisuusvaati-
mukset täyttänyttä hakijaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii rehtorin päätöksen oikaisua niin, että 
tuntiopettajaksi toistaiseksi otetun ********** virkasuhde perutaan tai 
muutetaan määräaikaiseksi vuoden loppuun, mihin oli K5:lle erikseen 
määritelty projektirahoitus.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo, että toisin kuin rehtorin päätök-
sessä todetaan, tuntiopettajaksi toistaiseksi otettu on palkattu vakitui-
seksi opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen opettajaksi. Oikaisuvaati-
muksen mukaan tehtävään otettu on myös sisäisesti ilmoitettu opiske-
luvalmiuksia tukevien opintojen resurssiksi ja hänet on myös listattu eri-
tyisopettajiin ja oppimisvalmiuksia tukevien opintojen opettajiin. Oikai-
suvaatimuksessa todetaan, että varsinainen opiskeluvalmiuksia tuke-
vien opintojen opettajien rekrytointi on kuitenkin ollut erikseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta ja sen täsmennyksestä.

Asian arviointi

Rehtorin päätöksen ja lausunnon mukaan rehtori on ottanut Stadin 
ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajaksi (yhteiskunta- ja työelämä-
osaaminen) toistaiseksi filosofian maisteri ********** Toisin kuin oikaisu-
vaatimuksessa todetaan, ********** ei ole otettu opiskeluvalmiuksia tu-
kevien opintojen opettajaksi.

Rehtorin lausunnossa ja liitteenä olevassa ********** viranhoitomää-
räyksessä todetaan tehtävään valitun pääasiallisiksi tehtäviksi yhteisten 
aineiden yhteiskunta- ja työelämäosaaminen –opetuksen tuntiopettajan 
virkasuhteiset tehtävät ja lisäksi viranhaltija on velvollinen suorittamaan 
myös muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan ja työelämäkoke-
mustaan vastaavaa esihenkilön osoittamaa työtä.

Rehtorin lausunnon mukaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on kat-
sottu, että opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voi opettaa myös yhteis-
kunta- ja työelämäosaamisen opettaja tai ammattiopettaja, jos henkilöl-
lä on tähän osaamista. Kysymyksessä olevaan tehtävään otetulla on 
tällaista osaamista, joten esihenkilö voi osoittaa hänellä myös tällaista 
työtä.
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Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksessa mainitut opiskelu-
valmiuksia tukevien opintojen opettajien tehtävät oli erheellisesti laitettu 
haettavaksi Kampus 2:lla. Tämän johdosta nämä tehtävät on jätetty 
täyttämättä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut ottaa kyseisen 
tuntiopettajan toistaiseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt 
sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkinta-
valtaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

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

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus ja sen täsmennys
3 Rehtorin lausunto
4 Viranhoitomääräys
5 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 98
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 99
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 9.3. - 14.4.2020 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 3.4.2020

44 § Varhaiskasvatusyksikkö Suursuohon kuuluvan toimipiste Pakilan 
Lastenpaikan siirtäminen varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammeen

Hallintojohtaja 8. - 14.4.2020

17 § Lauttasaaren toisen ala-asteen esitystekniikan hankinta

18 § Päiväkotitekstiilien pesupalveluiden hankinta

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 9.3. - 6.4.2020

25 § Ruuti-rahan myöntäminen vuonna 2020, suomenkieliset lukiot ja 
Stadin ammatti- ja aikuisopisto

26 § Valtionavustus, Globaaliin toimijuuteen valmentaminen, ammatilli-
nen koulutus, Opetushallitus

27 § Erityisavustuksen hakeminen osaamiskeskustoiminnan kehittämi-
seen 2020

28 § RuutiGaalan 3.12.2019 palkinnot lukioille ja Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoon

34 § Ansökan om understöd av Stiftelsen Tre Smeder, Arbis

Varhaiskasvatusjohtaja 2. - 9.4.2020

36 § Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämispaikkamuutokset 
13.8.2020 alkaen, suomenkielinen perusopetus

38 § Perhepäivähoidon varakoti Peukun lakkauttaminen

39 § Lahjoituksen vastaanottaminen

40 § Varhaiskasvatusyksikkö Haaga-Kylätielle sijoitetun päiväkodinjoh-
tajan viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja 25.3. - 8.4.2020
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35 § Yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittäminen 1. vuosiluokille 
lukuvuonna 2020 - 2021

26 § Pidennetyn oppivelvollisuuden luokan perustaminen Mellunmäen 
ala-asteelle

Direktören för svenska servicehelheten 31.3. - 7.4.2020

16 § Mottagande av donation av Stiftelsen Pro Juventute Nostra och 
Föreningen Privata flickskolan i Helsingfors, Tölö gymnasium

17 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-003155

18 § Stängning av gruppfamiljedaghem Bystugan tillfälligt

19 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2020-003481

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 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 
94, 96 ja 99 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 81, 91 ja 92 §: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.

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.
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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

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 82 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 95 ja 97 §: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

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 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.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2020 122 (125)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

14.04.2020

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

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 98 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen.

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

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

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ville Jalovaara Hannu Oskala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.04.2020.


