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Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma (etänä) varapuheenjohtaja
Apter, Ted (etänä)
Diarra, Fatim (etänä)
Jalovaara, Ville (etänä)
Kopra, Pia (etänä) saapui 16:08, poissa: 121 §
Korkkula, Vesa (etänä)
Malin, Petra (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Oskala, Hannu (etänä)
Pajula, Matias (etänä)
Horsma, Joakim (etänä) varajäsen
Laisaari, Johanna (etänä) varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu (etänä) varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja (etänä) lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno (etänä) tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati (etänä) hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Haapala, Soili (etänä) tietohallintopäällikkö

saapui 16:29, poistui 16:45, läsnä: 
osa 123 §

Heinilä, Petri (etänä) projektipäällikkö
saapui 16:08, poistui 16:28, läsnä: 
osa 122 §

Kuokkanen, Mia (etänä) johtava arkkitehti
saapui 16:08, poistui 16:28, poissa: 
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osa 122 §
Pesonen, Lumia (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:47, poissa: 133 - 138 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
121-138 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
121 §, 123-129 §, 137-138 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
122 §, 133 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
130-131 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
132 §, 136 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
134-135 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
121-138 §
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§ Asia

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

122 Asia/2 Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen uudisraken-
nuksen tarveselvitys

123 Asia/5 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden sekä 
pilvikapasiteetin (ASTI DPS 5) hankinta

124 Asia/3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

125 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2019 arviointikertomuksesta

126 Asia/6 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoiman hankinta Seure Henki-
löstöpalvelut Oy:ltä syyslukukaudelle 2020

127 Asia/7 Jakomäen peruskoulun uudisrakennuksen irtokalustehankinta, minikil-
pailutus

128 Asia/8 Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2020 perusopetuksen korvauk-
sen ennakkoilmoituksen tarkistaminen

129 Asia/9 Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mu-
kaiset euromäärät lukuvuodelle 2020 - 2021

130 Asia/10 Osoitteeseen Priki Johannan kuja 2 toteutettavan päiväkodin uudisra-
kennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

131 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Perhosen kor-
vaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Jokinie-
mentie 34a Oulunkylän kaupunginosassa

132 Asia/12 Osoitteeseen Sturenkatu 25 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin 
väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

133 Asia/13 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

134 Asia/14 Oikaisuvaatimus määräajaksi lehtorin virkaan ottamisesta

135 Asia/15 Helsingin hallinto-oikeuden päätös

136 Asia/16 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

136 Asia/16 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)
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137 Asia/17 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

138 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 121
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 Matias Pajulan ja Petra Mali-
nin sekä varatarkastajiksi Vesa Korkkulan ja Fatim Diarran.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Pia Kopran sijaan Petra 
Malinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Pia 
Kopran sekä varatarkastajiksi Vesa Korkkulan ja Fatim Diarran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 122
Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen uudisra-
kennuksen tarveselvitys

HEL 2020-005203 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston Myllypuron kampuksen osoitteeseen Lallukantie 13 toteu-
tettavan uudisrakennuksen tarveselvityksen.

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

Käsittely

Asian aikana oli kuultava Mia Kuokkanen ja Petri Heinilä. Asiantuntijat 
poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

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

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampus
2 Tilaohjelma Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin toimitilat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Stadin ammatti- ja aikuisopistossa annetaan usean alan ammatillista 
koulutusta kaupunkitasoisesti. Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat 
ammatillisten perustutkintojen, ammatti-ja erikoisammattitutkintojen li-
säksi mm. oppisopimuskoulutus sekä valmentava koulutus. Jatkuva 
opiskelijaksi hakeutuminen ja yksilöllinen opinnoissa eteneminen edel-
lyttävät uudenlaista pedagogista mallia, joka perustuu suurempiin op-
pimisyhteisöihin, joista vastaa opettajatiimi.

Osoitteeseen Lallukantie 13 toteutetaan noin 800 opiskelijalle pedago-
giset, monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, 
jotka tarjoavat oppijoille hyvän, työelämään valmentavan ympäristön 
oppia. Tiloja hyödynnetään joustavasti ja ne otetaan kalustettuna käyt-
töön 1.8.2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen haittaa 
toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Sijainti Myllypuron kasvavassa keskustassa Metropolian ammattikor-
keakoulun välittömässä läheisyydessä ja lähellä Helsingin kielilukion 
uudisrakennusta, vahvistaa monipuolista yhteistyötä alueen toimijoiden 
ja yritysten kanssa. 

Uudishankkeen toteutuksen yhteydessä ei tarvita väistötiloja.

Tilahanke toteuttaa strategiaa

Helsingin kaupunki on sitoutunut kaupunkistrategiassaan (Helsingin 
kaupunkistrategia 2017–2021) vahvistamaan työelämässä ja tietoyh-
teiskunnassa tarvittavia pedagogisia keinoja ja kumppanuusverkostoja. 
Kaupunginstrategiassa todetaan että, Myllypuroon ammattikorkeakoulu 
Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava ra-
kennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason ja 
toisen asteen ammattilaisia.

Kaupunkistrategian mukaisesti uudishanke toteutetaan Metropolian 
ammattikorkeakoulun välittömään läheisyyteen ja muodostaa yhteisen 
rakennusalan kampuksen, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason 
ja toisen asteen ammattilaisia.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä sekä edistää työelämälähtöistä yritys- 
ja ammattikorkeakouluyhteistyötä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti kaupunkitasolla. Toimipisteen laajuudessa on huo-
mioitu koko Stadin ammatti-ja aikuisopiston pitkän tähtäimen kehitys: 
hanke vastaa vuoden 2018 laadittua Stadin ammatti-ja aikuisopiston ti-
lankäytön suunnitelmaa vuosille 2018-2028. 
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Rakennusalan ja talotekniikka-alan työvoimatarve on suuri. Hankkees-
sa on arvioitu oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua, niin että 
lähiopetuksessa olisi noin kaksikolmasosaa paikalla. Näin ollen hanke 
mahdollistaa kokonaisopiskelijamäärään kasvattamisen 530 opiskelijal-
la 1100 opiskelijaan (luku pitää sisällään lähi,- etä- ja verkko-opetuksen 
sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen).

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennusalaa ja talotekniikka-alaa 
opiskelee tällä hetkellä 570 opiskelijaa kolmessa toimipisteessä osoit-
teissa Abraham Wetterintie 4, Vuokkiniementie 30 ja Sturenkatu 18-22. 
Nykyiset tilat ovat huonokuntoiset eivätkä ne täytä koulutuksen asetta-
mia toiminnallisia vaatimuksia. Uudisrakennus korvaa Vuokkiniemen-
tien 30 toimipisteen ja osittain Abraham Wetterintien ja Sturenkadun 
toimipisteet.

Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen sijainti itäisessä 
Helsingissä on alan kehityksen kannalta suotuisa, sillä kaupunginosas-
sa on muuhun Helsinkiin verrattuna suhteessa enemmän rakennusalan 
yrityksiä. Stadin ammatti-ja aikuisopiston sekä Metropolian Myllypuron 
kampukset muodostavat rakennusalan osaamiskeskittymän jossa tule-
vaisuuden työnantajien ja -tekijöiden kohtaaminen synnyttää uutta tie-
toa, tutkimusta ja soveltamisen käytännönläheisiä konsepteja rakenta-
misen parempien menetelmien, laadun, projektinhallinnan ja digitali-
saation hyödyntämisen varmistamiseksi.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampukselle ei rakenneta 
taitopajaa betoni- ja kivirakentamiselle, koska niiden taitojen opetuk-
sessa on tarkoitus hyödyntää jo valmiita Metropolian ammattikorkea-
koulun betonilaboratoriotiloja.

Uudishankkeen ratkaisut tarjoavat opiskelijoille näkymää ammattikor-
keakouluopiskeluun, vahvistaa elinikäisen oppimisen prosessia ja hel-
pompaa siirtymää työelämään, joka taas lisää ammatillisen koulutuk-
sen vetovoimaisuutta.

Uudet palvelutilat tukevat opiskelijoiden arkea

Uudisrakennukseen toteuttavat tilat luovat hyvät edellytykset Stadin 
ammatti-ja aikuisopiston toiminnalle ja vastaavat kaupunkitasoisiin pal-
velutarpeisiin. Toiminnan suunnitteluun on osallistettu henkilökuntaa, 
opiskelijoita, rakennusalan yrityksiä ja järjestöjä sekä Metropolian am-
mattikorkeakoulun pedagogeja.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikenikäisille oppijoille sopiviksi, 
ammatillista kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Tilat 
mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen kampuksella ja alueella se-
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kä lisäävät opiskelun mielekkyyttä ja mahdollistavat uudenlaisen yrittä-
jämäisen tavan toimia. 

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

Muunneltavuus mahdollistaa tilojen tehokkaan ja monipuolisen käytön 
myös tulevaisuudessa. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella ti-
lasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista käyttöä. 

Tilat edistävät tutkinnon perusteiden toteuttamista

Pedagogisen toimintamallin mukaisia laaja-alaisia opiskelupolkuja tue-
taan tilojen sijoittelulla. Tilat mahdollistavat eri toimijoiden yhteistyön 
tukemalla oppijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja, sekä tarjoamalla yrittä-
jämäisen tavan kasvaa ammattiin. Joustavat tilaratkaisut mahdollistavat 
tieto-ja taitopajojen toimimisen aktiivisena osana ympäristöä sekä 
kampus- ja yritysyhteistyötä. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mi-
toitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan.

Rakennus työskentelypiha-alueineen tukee tutkinnon perusteiden ta-
voitteita. Rakennuksen ja piha-alueiden suunnittelussa otetaan huo-
mioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys sekä sisä- ja ulkotilojen 
monipuolinen käyttö oppimistilana. Rakennuksen huolto- ja henkilölii-
kenne suunnitellaan toisistaan erillisiksi.

Stadin ammatti-ja aikuisopiston tilatarpeet esitetään liitteenä 2 olevassa 
huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Uudishanke toteutetaan elinkaarihankkeena Helsingin kaupungin omis-
tukseen niin että, hankkeen toteuttaja vastaa sekä kampuksen suunnit-
telusta, rakentamisesta että ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Lo-
pullinen vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mu-
kaan hankkeen valmistuttua. Sisäisen vuokran malli tullaan uudista-
maan kiinteistöstrategian mukaisesti hankkeen aikana. Nykyinen sisäi-
senvuokran malli perustuu rakennuksen kulumismalliin, jonka mukaan 
rakennus kuluu 30 vuodessa 70 %. Elinkaarimallissa palveluntuottaja 
vastaa siitä, että tekniset luovutuskuntovaatimukset täyttyvät, jolloin ra-
kennuksen kuluma 20 vuoden jälkeen on noin 15 %. Elinkaarimallilla 
haetaan uudenlaisia tapoja rakennusten sujuvaan ja vastuulliseen yllä-
pitoon.

Stadin ammatti-ja aikuisopiston tilat ovat laajuudeltaan 7 386,5 hym². 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 313 086 eu-
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roa/kk eli 3 757 036 euroa vuodessa. Vuokra on yhteensä 34,07 eu-
roa/m²/kk, mikä koostuu noin 26,65 euroa/m²/kk pääomavuokrasta, 
6,92 euroa/m²/kk ylläpitovuokrasta, joka sisältää myös siivouksen ja 
kaupunkiympäristö toimialan hallintokulusta 0,5 euroa/m²/kk. Hankkeen 
enimmäishinnaksi on arvioitu noin 54 miljoonaa euroa.

Hankeen käynnistämiskustannuksiin varataan noin 3 milj. euroa, joka ei 
sisällä tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia. Muuttokustannusar-
vio on noin 200 000 euroa. Toimintakustannukset tulevan hankkeen 
osalta ovat yhteensä noin 1,049 milj. euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. 

Myllypuron kuuluu kaupungin aluekehittämisen kohdealueeseen, jossa 
seurataan palveluiden ja elinkeinojen kehitystä. Stadin ammatti-ja ai-
kuisopiston Myllypuron kampuksesta on valmistunut 4.1.2019 Granlund 
Oy:n laatima elinkeinopoliittinen selvitys, jonka tuloksia on hyödynnetty 
tarveselvityksen lähtötietoina ja toiminnallisten tavoitteiden määrittelys-
sä. 

Lähtötietoaineistoa varten on osallistettu laajasti eri sidosryhmiä. Stadin 
ammatti-ja aikuisopiston ja Metropolian välinen kampusyhteistyöpajas-
sa 5.12.2018 osallistettiin henkilökuntaa pedagogiikasta ja tilojen toimi-
vuudesta. Stadin ammatti- ja aikuisopiston ja Metropolian ammattikor-
keakoulun henkilökuntaa on osallistettu toiminnan ja tilojen kehittämistä 
käsittelevässä työpajassa 5.12.2018. Lisäksi Stadin ammatti-ja aikuis-
opiston henkilökuntaa, rakennusalan yrityksiä ja järjestöjä on osallistet-
tu 15.1.2019 järjestetyssä tilaisuudessa ja siihen liittyvässä kehitys-
hankkeessa. Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoita on osallistet-
tu 15.5.2019 järjestetyssä työpajassa, jonka teemana oli monikulttuuri-
suus ja sosiaalisesti kestävät toimintaympäristöt. 

Stadin ammatti-ja aikuisopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita on myös 
osallistettu hankkeen pedagogisen suunnitelman tekemiseen sekä ti-
laohjelman ja toiminnallisten tavoitteiden valmistelemiseen. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan opiskelijoiden ja opetta-
jien näkemykset käyttäjäkokousten avulla. Osallistavalla suunnittelulla 
ohjataan käyttäjiä aktiivisesti osallistumaan oman työn ja toimintaympä-
ristönsä sekä asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämi-
seen.

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

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

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampus
2 Tilaohjelma Stadin ammatti-ja aikuisopiston Myllypuron kampus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helsingin toimitilat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 123
Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden se-
kä pilvikapasiteetin (ASTI DPS 5) hankinta

HEL 2020-005935 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia kehittämis- ja ylläpito-
työtä sekä pilvipalvelukapasiteettia ensisijaisesti asioinnin tietojärjes-
telmähanketta varten (ASTI DPS 5) Codemen Oy:ltä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa asian-
tuntijaresurssipalvelu päättymään neljäntoista päivän irtisanomisajalla 
ja pilvikapasiteettipalvelu yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 2 200 000 euroa.

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

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

Käsittely

Asian aikana oli kuultava Soili Haapala. Asiantuntija poistui kokoukses-
ta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

joonas.sormunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
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tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta kohdistuu toimialalle toteutettavan opetusta ja oppimista tu-
kevan kokonaisvaltaisen digitaalisen järjestelmän kehitykseen, sekä 
sen ja muiden hankkeiden vaatimaan kapasiteetti- ja ylläpitopalvelui-
den ostoon. Toteutettavan järjestelmän tarjoamat toimialan palvelut di-
gitalisoituvat ja tukevat sekä toimialan että kaupunkistrategian toteut-
tamista

Toimiala uudistaa ja kehittää tietojärjestelmiään vaiheittain yhteistyössä 
henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tietojärjestelmähankkeiden kehit-
tämisen keskeisin osa on asioinnin tietojärjestelmä, jota nyt hankittavil-
la asiantuntijapalveluilla rakennetaan ja kehitetään. Asioinnin tietojär-
jestelmän kehitys on asteittaista. Järjestelmän arkkitehtuuri ja pilvikäyt-
töympäristö tarjoaa mahdollisuuden joustavaan kehittämiseen ja uusien 
palveluiden asteittaiseen käyttöönottoon. Ensimmäiset varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen ohjelmisto-osuuden koekäytöt alkavat syk-
syllä.

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

Järjestelmäkehityksessä käytetään ketteriä ohjelmistotuotannon mene-
telmiä, lyhyemmän ajanjakson yhtenäisiä kokonaisuuksia. Kehittämi-
nen organisoidaan koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden 
tarpeiden ja mahdollisten innovatiivisten kokeilujen pohjalta.

Asiantuntijaresurssia ja pilvikapasiteettia käytetään ensisijaisesti 
asioinnin tietojärjestelmän kehittämiseen, mutta niitä voidaan käyttää 
myös muissa toimialan hankkeissa, joilla on liityntä pilvipalveluihin.

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

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta-
järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dy-
naamisessa hankintajärjestelmässä 3.4.2020, määräaika tarjousten jät-
tämiselle oli 15.4.2020.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä yritystä: Codemen Oy, 
Futurice Oy, Gofore Oyj ja Nordcloud Oy.

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen

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

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli kokonaista-
loudellinen edullisuus, jonka perusteena käytettiin parasta hinta-laatu 
suhdetta.

Hinnan painoarvo oli 40 %, laadun painoarvo oli 40 % ja pilvikapasitee-
tista tarjotun alennusprosentin painoarvo oli 20 %.

Hinnan arviointiperusteena käytettiin henkilötyöpäivän hintaa (40 pistet-
tä). Laatuarvioinnissa arvioitiin osaamista ja kokemusta henkilön haas-
tattelun perusteella (40 pistettä). Amazon Web Service -palvelun pilvi-
kapasiteetista tarjottua alennusprosenttia arvioitiin porrastetusti siten, 
että korkeimman alennusprosentin tarjonnut sai täydet pisteet (20 pis-
tettä).

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen on liitteessä 1. Vertailu 
osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt 
Codemen Oy. Tarjoajan soveltuvuus on tarkistettu tarjouskilpailuvai-
heessa vielä erikseen voittaneen tarjoajan Codemen Oy:n osalta.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Codemen Oy, joka 
näin esitetään valittavaksi ASTI DPS 5 tarjouksessa mainittujen IT-
palvelujen toimittajaksi.

Keskeisimmät sovelletut säännökset:

Hallintolaki (434/2003) 43 §, 44 § ja 45 §

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

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

joonas.sormunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Tiedoksisaajat
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§ 124
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi

HEL 2020-006184 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja 
eräiksi siihen liittyvistä laeista:

Yleistä uudistuksesta

Hallituksen esityksessä oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut muu-
tokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta annettava laki ja siihen liittyvät muut muu-
tokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Lain toimeenpano esitetyssä aikataulussa on ongelmallista syksyllä 9. 
vuosiluokkansa aloittavien oppivelvollisten osalta, joita lain määrittele-
mä hakeutumisvelvollisuus koskisi jo ennen lain voimaantuloa.

Helsinki eroaa väestöltään ja koulutuksen toimijakentältään merkittä-
västi muusta maasta. Koko Suomen toisen asteen koulutuksesta noin 
13 % järjestetään Helsingissä. Helsingissä nuorten ikäluokat kasvavat: 
vuosien 2019–2025 aikana 16–18-vuotiaiden nuorten määrän ennuste-
taan kasvavan 16 %. Tästä ikäluokasta joka neljäs on vieraskielinen 
kymmenen vuoden kuluttua. Nykyisin noin 30 % toisen asteen opiskeli-
joista Helsingissä on ulkopaikkakuntalaisia. Uudistuksen vaikutukset 
kohdistuvatkin merkittävässä määrin Helsinkiin.

Kuntatalouden tilanne on ollut jo pitkään haasteellinen, ja koronapan-
demian seurauksena kuntien rahoituspohja on merkittävästi heikenty-
nyt. Kriisillä tulee olemaan merkittäviä ja pitkäkestoisia taloudellisia vai-
kutuksia. Hallitusohjelmaan kirjattujen uusien, pysyvien ja määräaikais-
ten julkisen sektorin menolisäysten ajoitus ja mitoitus on arvioitava tar-
koin. Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvät kustannusarviot ovat 
Helsingin käsityksen mukaan alimitoitettuja, mikä voi johtaa kustannus-
ten karsimiseen opetuksen laadusta ja määrästä. Jos uudistukseen ei 
pystytä osoittamaan riittävää rahoitusta, sitä ei pidä toteuttaa nykyises-
sä tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat kunnissa 
kasvamassa.

Uudistuksen rahoitus
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Koronakriisi tulee näkymään kuntien taloudessa useiden vuosien ajan 
ja aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tulomenetyksiä ja meno-
lisäyksiä. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että valtio kompensoi 
oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta uudistuksesta syntyvät 
kustannukset kunnille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille halli-
tusohjelman mukaisesti täysimääräisesti. Helsingin laskelmien mukaan 
uudistuksen vuotuiset kokonaiskustannukset olisivat Helsingissä yli 40 
% suuremmat hallituksen esitykseen nähden (liite 1). Erot kokonaiskus-
tannuksissa johtuvat siitä, että Helsingin laskelmassa oppimateriaalin ja 
-välineiden, ohjauksen ja tietokoneiden kustannukset on arvioitu halli-
tuksen esitysluonnosta suuremmiksi. Helsingin laskelmissa on otettu 
huomioon myös hallinnollisista velvoitteista muodostuvat kustannukset, 
joille sen sijaan ei ole esitetty rahoitusta hallituksen esitysluonnokses-
sa.

Maksuttomuus

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä laajemmasta maksut-
tomuudesta toisen asteen koulutuksessa. Perusopetuksen jälkeen suo-
ritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suori-
tettava ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia sen kalen-
terivuoden loppuun saakka, jona henkilö täyttää 20 vuotta. Helsingin 
kaupunki toteaa, että maksuttomuuden jatkuminen oppivelvollisuuden 
päättymisen jälkeen tukee sitä, että opiskelija suorittaa tutkinnon lop-
puun saakka. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksessa ar-
vioidaan vuonna 2024 olevan maksuttomuuteen oikeutettuja opiskelijoi-
ta noin 17 400.

Ehdotettujen muutosten myötä maksuttomia olisivat osaamisen hank-
kimiseksi tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet 
sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta. Li-
säksi päivittäiset koulumatkat olisivat maksuttomia, jos kodin ja oppilai-
toksen välinen yhdensuuntainen matka olisi vähintään viisi kilometriä.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän odotetaan pyrkivän hyödyn-
tämään kaikkia eri kustannusten vähentämiskeinoja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Esityksessä myös todetaan, että mikäli oppivelvollisuu-
den laajentamisen kustannukset nousisivat esityksessä arvioituja kor-
keammiksi, kustannussäästöjä voisi joutua hakemaan muusta toimin-
nasta, mikä saattaisi johtaa ryhmäkokojen suurentumiseen, opetuksen 
vähenemiseen ja koulutuksen laadun heikentymiseen.

Helsingin kaupunki pitää uudistuksen toteuttamisen edellytyksenä sitä, 
että valtio kompensoi oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät mak-
suttomuuden kustannukset koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti. 
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Helsingin kaupunki pitää esitettyjä tutkintokohtaisia kustannuksia liian 
matalina.

Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuuden kokeilun koke-
musten mukaan lukion kurssin oppimateriaalin keskimääräinen hinta on 
24,80 euroa (alv. 0 %, ilman mahdollisia alennuksia). Oppimateriaalin 
keskihinta mahdollisesti nousee, mikäli opiskelijoille hankitaan painettu-
ja oppimateriaaleja. Kokeilussa selvisi, että digitaalisen materiaalin 
kierrätys ei ole tällä hetkellä mahdollista. Myös painetun materiaalin 
kierrättäminen on haastavaa. Opiskelijakohtaisten oppimateriaali- ja 
tarvikekustannusten on arvioitu olevan lukion oppimäärän suorittami-
sen aikana noin 1 610 euroa, kun vastaavasti hallituksen esityksessä 
kustannuksen on arvioitu olevan noin 1 350 euroa.

Hallitus on myös esittänyt ylioppilastutkinnosta annettua lakia muutet-
tavaksi siten, että maksuttomuuden periaatteiden mukaisesti ylioppilas-
tutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta 
hylättyjen kokeiden uusiminen olisivat maksuttomia. Myös oikaisuvaa-
timuksista toivotaan täsmennettävän lain 20 §:ssä.

Ammatillisen koulutuksen tutkintokohtaisia materiaali- ja -
välinekustannuksia kartoitettaessa tutkintokohtaiseksi keskihinnaksi 
Helsingin kaupungin järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa ar-
vioitiin noin 710 euroa, kun vastaava hallituksen arvio kustannuksesta 
on 400 euroa. Materiaali- ja välinekustannusten pitäminen esityksen 
mukaisesti alhaisella tasolla näyttäytyy opetuksessa saatujen koke-
musten perusteella haasteellisena. Opetuksessa käytettävien oppima-
teriaalien ja opiskeluvälineiden kestoaika ei ole niin pitkä, että samoja 
materiaaleja ja välineitä voisivat hyödyntää useat opiskelijat. Ammatilli-
sessa koulutuksessa käytettävät materiaalit ja välineet ovat usein sel-
laisia, jotka kuluvat käytössä, eivätkä huollosta ja puhdistuksesta huo-
limatta ole toimintakuntoisia kulumisen ja säännöllisen käytön jälkeen. 
Lisäksi on huomioitava materiaalien ja välineiden todennäköinen hävik-
ki ja rikkoutuminen. Hallituksen esityksessäkin tuodaan esiin ammatilli-
sen koulutuksen järjestäjien kokemus, jonka mukaan opiskelijat suhtau-
tuvat lainattuihin työvälineisiin ja työasuihin huolimattomammin ja pitä-
vät niistä heikommin huolta kuin itse hankkimistaan. Esityksestä ei tule 
selkeästi esille, millainen vastuu maksuttomuuden piirissä olevalla 
opiskelijalla on koulutuksen järjestäjän hankkimista opiskelumateriaa-
leista ja -välineistä silloin, kun opiskelija omalla huolimattomuudellaan 
tai tahallisesti vahingoittaa niitä.

Helsingin kaupunki on arvioinut ominaisuuksiltaan riittävän tietokoneen 
hankintahinnaksi 431 euroa. Vastaava hallituksen arvio tietokoneen 
hankintahinnasta on 400 euroa. Tämän lisäksi syntyy tietokonekannan 
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ylläpidosta aiheutuvia lisäkustannuksia, joihin hallituksen esityksessä 
on budjetoitu yhteensä 4 000 000 euroa.

Hallituksen esityksessä esitetään, että koulutuksen järjestäjän tulee 
hankkia oppimateriaalit ja -välineet joko yksin tai yhdessä toisten koulu-
tuksen järjestäjien kanssa sekä tarvittaessa huolehdittava niiden varas-
toinnista, huollosta ja puhdistuksesta. Oppimateriaalien ja -välineiden 
hankinta edellyttää henkilöstöä, jolla on hankintatoiminnan osaamista 
ja varastointi vaatii siihen soveltuvat tilat ja riittävästi henkilöstöä varas-
tointia, jakelua ja huoltoa varten. Oppimateriaalien ja -välineiden han-
kintojen seuraaminen, varastointi-, jakelu- ja huoltotoimenpiteiden to-
teuttaminen käytännössä vaatii myös siihen soveltuvan seuranta- ja 
hallinnointijärjestelmän. Esityksessä ei ole otettu huomioon edellä mai-
nituista toiminnoista syntyviä kustannuksia.

Esityksessä on tuotu esiin, että opetukseen liittyvien retkien ja opinto-
käyntien tulee olla maksuttomia, eikä niistä voida periä erillisiä maksu-
ja. Tämä muuttaisi toisen asteen oppilaitosten käytänteitä. Nykyisin 
opiskelijat ovat itse maksaneet osan opintokäynneistä. Opintokäyn-
neissä, vierailuissa ja ulkomaan opintomatkoissa tulisi siis jatkossa ot-
taa huomioon, että niiden tulisi olla maksuttomia oppivelvollisille opis-
kelijoille. Esityksessäkin todetaan, että tämä saattaisi rajoittaa opetuk-
seen liittyvien vierailujen ja matkojen järjestämistä. Maksuttomuus 
muuttaisi myös toisen asteen oppilaitosten kansainvälisyystoimintaa 
huomattavasti. Oppivelvollisten opiskelijoiden opetukseen liittyvistä 
opintoretkistä aiheutuviin kustannuksiin on esitetty 2 000 000 euroa, 
mikä tarkoittaa noin 11 euroa vuodessa per maksuttomaan koulutuk-
seen oikeutettu opiskelija, kun hallituksen laskelmissa on arvioitu mak-
suttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden kokonaismääräksi 
noin 176 000. Esityksestä jää epäselväksi, onko oppivelvollisuusiän 
ylittäneillä mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta niihin opiskeluun si-
sältyviin maksullisiin tilaisuuksiin, jotka oppivelvollisille ovat maksutto-
mia. Tämä aiheuttaa käytännössä hankaluuksia opetuksen suunnitte-
luun, jos opetusryhmässä on sekä oppivelvollisia että oppivelvollisuu-
siän ylittäneitä.

Oppimateriaalien maksuttomuus on ongelmallinen yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta. Toisella asteella, etenkin ammatillisessa koulutuksessa 
on yleistä, että samassa opiskelijaryhmässä opiskelee sekä maksutto-
muuden piiriin kuuluvia että kuulumattomia opiskelijoita. Opiskelijoiden 
kannalta ei olisi yhdenvertaista, jos osa ryhmän opiskelijoista saisi 
maksuttomat opiskeluvälineet ja osa joutuisi kustantamaan ne itse. Hal-
lituksen esityksessä on todettu, että ammatillisen koulutuksen käytän-
nön järjestämisessä voi tietyissä tilanteissa olla hankalaa rajata mak-
suttomien materiaalien käyttö vain siihen oikeutetuille opiskelijoille. Esi-
tyksessä kuitenkin todetaan, ettei rahoituksen myöntämisessä otettaisi 
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huomioon materiaalien tarjoamista muille kuin siihen lain mukaan oi-
keutetuille opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjien mahdollisuus suunna-
ta resursseja maksuttomiin materiaaleihin voi vaihdella, ja se voi saat-
taa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa kilpailua koulutuksen 
järjestäjien välillä.

Esityksen mukaan maksuttomia eivät olisi erityistä harrastuneisuutta 
painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet. Tällaisia olisivat esi-
merkiksi erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa tai tietyissä 
ammatillisissa tutkinnoissa tarvittavat soittimet ja urheiluvälineet. Väli-
neet olisivat luonteeltaan henkilökohtaisia ja opiskelija tyypillisesti käyt-
täisi niitä myös ennen koulutuksen aloittamista ja koulutuksen päätty-
misen jälkeen. Helsingissä on useita erityistehtävälukioita, joissa oppi-
materiaalikustannukset ovat korkeammat kuin yleislukioissa. Esityk-
sessä jää epäselväksi, mikä kaikki erityistehtävälukioissa kuuluu har-
rastuneisuuteen ja jää opiskelijan itse maksettavaksi. Esimerkiksi mate-
riaalit, kuten savet, erilaiset piirustus- ja maalaustarvikkeet, IB-lukioiden 
tutkintomaksut ja IA- ja EE-töiden materiaalit, musiikkilukioiden esiin-
tymis- ja kilpailumatkat sekä urheilulukioiden kilpailumatkat aiheuttavat 
kustannuksia, joiden sisältyminen maksuttomuuden piiriin jää esityk-
sessä epäselväksi. Erityistehtävälukioiden suurempiin kustannuksiin tu-
lisi vastata korottamalla niiden saaman lisärahoituksen tasoa.

Esityksessä koulumatkat on esitetty korvattavaksi Kelan koulumatkatu-
kijärjestelmän kautta. Teknisesti toteutus on kannatettava, mutta osa 
koulumatkojen maksuttomuudesta aiheutuvista kustannuksista, kuten 
mahdolliset muutokset HSL:lle maksettaviin kuntaosuuksiin, ovat vai-
keasti arvioitavissa.

Ohjaus- ja valvontavelvoitteista muodostuvat kustannukset

Esityksen mukaan asuinkunnan ja koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja 
valvontavastuu laajenisi nykytilanteeseen verrattuna. Kunnan vastuulle 
tulisi luoda menettelyt perusopetuksen jälkeen vaille opiskelupaikkaa 
jääneiden ja opintonsa keskeyttäneiden oppivelvollisten ilmoitusten 
vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Kunnan tehtävänä olisi ottaa yhteyttä 
oppivelvolliseen sekä tämän huoltajaan ja selvittää oppivelvollisen ti-
lanne ja tuen tarve yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun 
laillisen edustajan kanssa ja ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänel-
le soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmu-
kaisten palveluiden piiriin. Esitys lisää asuinkunnan ohjauskustannuk-
sia ja hallinnollisia kustannuksia.

Esityksessä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yhden ohjaustunnin 
hinnaksi on arvioitu 32 euroa, mikä vastaisi opinto-ohjaajan keskimää-
räistä palkkaa sivukuluineen. Helsingin kaupunki arvioi ohjaustunnin 
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hinnan olevan todellisuudessa korkeampi. Ammatillisessa koulutukses-
sa, jossa keskeyttämisuhan alla olevia opiskelijoita on hallituksen esi-
tyksessä arvioitu vuosittain olevan yli kolminkertainen määrä lukiokou-
lutukseen nähden ja lisäohjauksen tarve on näin ollen suurempi, yhden 
ohjaustunnin hinta sivukuluineen on noin 40 euroa.

Lisäksi hallituksen esityksessä tuodaan esille toisen asteen maksutto-
muuden aiheuttavan koulutuksen järjestäjille velvoitteita, kuten selvi-
tysvelvollisuuden opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen, 
päätösvastuun maksuttomuuden pidentämisestä opiskelijan sitä ha-
kiessa sekä velvollisuuden tallentaa KOSKI-tietovarantoon oppivelvolli-
suutta ja maksuttomuutta koskevia tietoja. Ilmoituksia vastaanottavan 
kunnan ja ilmoituksia tekevän koulutuksen järjestäjän näkökulmasta 
valtakunnallisen oppivelvollisuusrekisterin olemassaolo olisi välttämä-
töntä, sillä muulla tavoin toteutettava tiedonkulku- ja selvitystyö vaatii li-
sää resursseja ja siten lisää kustannuksia. Edellä mainittuihin hallinnol-
lisiin velvoitteisiin ei ole esitetty rahoitusta. On huomattava, että nykyi-
sin noin 30 % toisen asteen opiskelijoista Helsingissä on ulkopaikka-
kuntalaisia ja väestöennusteissa osuuden ennakoidaan kasvavan. Tä-
mä tarkoittaa, että Helsingissä sijaitsevat koulutuksen järjestäjät joutui-
sivat tekemään merkittävästi ilmoituksia muihin kuntiin.

Rahoitusjärjestelmät

Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoituksessa toisen as-
teen maksuttoman koulutuksen järjestäminen otettaisiin huomioon ko-
rotusperusteena perusrahoitusosuudessa, mutta sitä ei otettaisi huo-
mioon suoritus- eikä vaikuttavuusrahoitusosuudessa. Helsingin näke-
myksen mukaan perusrahoituksen tulisi taata laadukas opetus- ja oh-
jaustyö siten, että oppivelvollisten opiskelijoiden ja muiden ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitellusti. Ammatillisen 
koulutuksen rahoitusjärjestelmä on budjettiperusteinen, eikä esitykses-
tä selviä, miten riittävä perusrahoitus muille kuin oppivelvollisille amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoille varmistetaan jatkossa.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus toteutettaisiin 
kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän eli nykyisen perusopetuksen lisä-
opetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjes-
telmän kautta. Tarkoituksena olisi yhtenäistää valmentavan koulutuk-
sen rahoitustaso näiden kolmen eri järjestelmän sisällä. Valmentavaa 
koulutusta ja yksikköhintatasoa koskevat säädösmuutokset valmistel-
taisiin vuoden 2021 aikana, jolloin rahoitustason määrittämisessä voi-
taisiin käyttää vuoden 2020 toteutuneita kustannustietoja. Helsinki pitää 
pyrkimystä rahoitustason yhtenäistämiseen kannatettavana, mutta to-
teaa, että siinä tulisi huomioida, että pääpaino tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen järjestämisessä on ammatillisen koulutuksen 
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järjestäjillä. Rahoitustason tulisi olla vähintään nykyisen ammatillisen 
koulutuksen valmentavan koulutuksen mukainen.

Helsinki näkee, että rahoitusjärjestelmiä tulisi kuitenkin uudistaa esitet-
tyä laajemmin. Eri koulutusmuotojen rahoitusjärjestelmät tulisi yhtenäis-
tää perusteiltaan ja perusrahoituksen osuutta tulisi nostaa ammatilli-
sessa koulutuksessa 80 prosenttiin. Erilaiset rahoitusperusteet oppivel-
vollisuuden toteuttamisessa eivät ole tarkoituksenmukaiset, sillä rahoi-
tusjärjestelmän tulisi tukea oppivelvollisuuden suorittamista kaikissa 
koulutusmuodoissa. Lisäksi rahoitusperusteissa tulisi huomioida por-
rastuksina erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä vieraskieliset opis-
kelijat.

Oppivelvollisuuden valvonta 

Ohjaus- ja valvontavastuu rakennettaisiin ”saattaen vaihtaen” -
periaatteella. Eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuut määriteltäisiin lain-
säädännössä siten, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyi-
si aina vasta silloin, kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaisi. 
Tällä varmistettaisiin se, että oppivelvollinen nuori ei missään vaihees-
sa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle. Helsinki pitää “saattaen vaihtaen” -
periaatetta kannatettavana.

Oppivelvollisuuslain 14 §:ssä säädettäisiin, että oppivelvollisen asuin-
kunnan tulisi viime sijassa ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suoritta-
mista. Esityksen mukaan kunnan tulisi luoda menettelyt, miten se ottaa 
vastaan ilmoituksia perusopetuksen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jää-
neistä tai opintonsa keskeyttäneistä oppivelvollisista. Ilmoitusten toimit-
tamiselle ei olisi valtakunnallista yhteistä tietojärjestelmää, joten kun-
nan tulisi järjestää ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Helsingissä opetus- ja koulutustoimijoiden mää-
rä poikkeaa merkittävästi muusta Suomesta. Kaupungin omien oppilai-
tosten lisäksi yksityisiä ja valtion oppilaitoksia on kymmeniä. Valtakun-
nallinen oppivelvollisuusrekisteri, johon kaikki oppivelvollisuuslain pii-
rissä olevat koulutuksen järjestäjät ja koulutuksen toteuttajat siirtävät 
tiedon oppivelvollisuusikäisen tilanteesta, on välttämätön edellytys ta-
kaamaan kunnalle ajantasaisen tiedon ja varmistamaan toiminnan lain 
velvoitteiden mukaan.

Valvontavastuullisen kunnan näkökulmasta tiedon siirtyminen ei voi pe-
rustua useille eri menetelmille ja väylille. On kannatettavaa kehittää val-
takunnallisia KOSKI- ja Opintopolku -järjestelmäratkaisuja vastaamaan 
paremmin oppivelvollisuuden uuden lainsäädännön velvoitteita. Kehit-
tämistyötä tulee tehdä siten, että kunnan tai koulutuksen järjestäjien vä-
liaikaisilta tietojen siirtoon ja tallentamiseen tarkoitetuilta erillisratkaisuil-
ta vältytään.
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Oppivelvollisuusrekisteriä ylläpitävän henkilöstön lisäksi myös etsivällä 
nuorisotyöllä tulee olla pääsy rekisteriin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä 
tulee olla niiden oppivelvollisten ja heidän huoltajansa tavoittaminen ja 
ohjaukseen saattaminen, jotka kunnan tietojen mukaan eivät suorita 
oppivelvollisuutta.

On kannatettavaa, että oppivelvollisuuslain 20 §:ään on lisätty sanktio 
oppivelvollisen huoltajalle velvollisuutensa laiminlyönnistä. Tämä on lin-
jassa perusopetuslain 45 §:n kanssa. Ammatillisessa tai lukiokoulutuk-
sessa ei ole aiemmin ollut vastaavaa pykälää ja perusteluissa on täs-
mennettävä, minkälainen huoltajan toiminta katsotaan velvollisuuden 
laiminlyönniksi. Haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten huolta-
jat eivät aina riittävällä tavalla pysty tukemaan nuoren oppivelvollisuu-
den suorittamista. On täsmennettävä, mikä on koulutuksen järjestäjän 
velvollisuus tai tehtävä tällaisissa tilanteissa.

Hakeutuminen

Helsinki kannattaa, että oppivelvollisella olisi perusopetuksen päättymi-
sen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hel-
sinki pitää kuitenkin tärkeänä, että nykyistä hakujärjestelmää selkiyte-
tään ja kehitetään yhtenäisemmäksi. Nykyisellään hakijat hakevat eri 
hakujärjestelmissä eri hakuaikoina, ja hakeutumisvaihtoehtojen ja ha-
kujärjestelmän kokonaisuus ei hahmotu hakijalle selkeästi.

Oppivelvollisuuden näkökulmasta olisi myös selkeää, että uusi yhteis-
haku palvelisi ensisijaisesti oppivelvollisia. Koulutuksen järjestäjä voisi 
näin suunnata paremmin aloituspaikat kyseiselle kohderyhmälle ja 
varmistaa heille opiskelupaikat. Toinen vaihtoehto olisi muuttaa yhteis-
haun valintaperusteita siten, että ne entistä vahvemmin suosisivat op-
pivelvollisia, jolloin yhteishaussa voisivat edelleen hakea myös oppivel-
vollisuusiän ylittäneet hakijat. Molemmat ratkaisut edellyttävät koulu-
tuksen järjestäjien sitoutumista sekä yhteishaun että jatkuvan haun to-
teuttamiseen ja opiskelupaikkojen varaamista molemmista hauista ha-
keville. Tutkintoon valmentavassa (TUVA) koulutuksessa on myös tär-
keää säilyttää jatkuva haku. Koulutuksen kohderyhmä on laaja, ja on 
tarpeellista varmistaa, että koulutukseen hakeutuvat voivat aloittaa kou-
lutuksen joustavasti.

Jatkossa maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutetun opiske-
lijan päivittäiset koulumatkat olisivat maksuttomia, jos kodin ja oppilai-
toksen välinen yhdensuuntainen matka olisi vähintään viisi kilometriä. 
Tämä vastaisi perusopetuslaissa säädettyä maksuttoman koulumatkan 
rajaa. Helsingin kaupungin näkökulmasta on haastavaa se, että jo ny-
kyisin kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen ha-
keutuu runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Hel-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 20 (134)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
26.05.2020

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

singissä nuorten ikäluokat kasvavat. Koulumatkojen maksuttomuus voi 
entisestään lisätä Helsingin houkuttavuutta, ja koulutuspaikkojen kas-
vava kysyntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia 
päästä kotikaupungissa järjestettävään toisen asteen koulutukseen.

Ohjaus

Esityksessä kuvataan ohjauksen ja valvonnan vastuiden jakautuminen 
opetuksen järjestäjän, koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan välillä. 
On hyvä, että ohjausvastuut, ns. “saattaen vaihtaen” -periaate, on mää-
ritelty laissa selkeästi. On tärkeää, että vastuu oppivelvollisen ohjauk-
sesta on koko ajan jollakin laissa määritellyllä taholla, jotta oppivelvolli-
nen ei pääse putoamaan koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Viimesijai-
nen ohjaus- ja valvontavastuu olisi oppivelvollisen asuinkunnalla. Esi-
tyksessä kuitenkin todetaan, että yksittäisen asuinkunnan ohjaus- ja 
valvontavastuulle jäävien oppivelvollisten määrän ei odoteta olevan ko-
vin merkittävä. Helsingin kohdalla tämä määrä on kuitenkin huomatta-
van suuri verrattuna pienempiin kuntiin. Lisäksi on huomattava, että 
opiskelija, jolle on osoitettu oppivelvollisuuspaikka, tulee tarvitsemaan 
tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta.

Helsinki pitää tarpeellisena opinto-ohjauksen lisäämistä sekä peruso-
petukseen että toiselle asteelle. Siirtymävaiheen ohjauksessa on tärke-
ää kehittää moniammatillista ja -alaista yhteistyötä sekä oppilaitoksen 
sisällä että eri koulutuksen järjestäjien välillä. Keskeyttämisriskissä ole-
via opiskelijoita on tavoiteltava aktiivisesti ja ehkäistävä keskeyttämisiä 
muun muassa yksilöllisen pedagogiikan keinoin. Onkin tärkeää, että 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjille taataan resurssit myös opinto-
ohjauksen laadun kehittämiseen sekä opetushenkilöstön ohjausosaa-
misen vahvistamiseen.

Esitys opiskelupaikan osoittamisesta on pääosin kannatettava. On hy-
vä, että säädetään, että valtakunnallisessa yhteishaussa oppivelvolli-
nen tulee valituksi tai osoitetaan TUVA-koulutukseen, jos hän ei tule 
valituksi tutkintokoulutukseen. Muutoksena 15 §:ään asuinkunnalle tuli-
si kuitenkin säätää oikeus osoittaa opiskelupaikka myös asuinkunnan 
järjestämään tutkintoon johtavaan koulutukseen silloin, kun oppivelvol-
linen täyttää tutkintokoulutuksen edellytykset.

Helsinki pitää kannatettavana oppivelvollisuuslain 15 §:n kirjausta siitä, 
että kaikille soveltuvaa koulutusta järjestäville säädetään velvollisuus 
ottaa vastaan kunnan osoittama oppivelvollinen. Kuitenkin opiskelupai-
kan osoittamisessa on huomioitava myös oppivelvollisen erityisen tuen 
ja vaativan erityisen tuen tarve. Vaativaa erityistä tukea voi saada vain 
sen järjestämiseen oikeutetuissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Jos 
opiskelijalla arvioidaan olevan vaativan erityisen tuen tarve, hänelle tu-
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lisi osoittaa opiskelupaikka TELMA- tai TUVA-koulutuksessa sellaises-
sa oppilaitoksessa, jossa on mahdollisuus saada vaativaa erityistä tu-
kea. Käytännössä kunta osoittaisi opiskelijoita ammatillisiin erityisoppi-
laitoksiin sekä niille koulutuksen järjestäjille, joilla on rajattu vaativan 
erityisen järjestämislupa. Esityksestä ei selviä, miten toimitaan tilanteis-
sa, joissa vaativaa erityistä tukea tarjoavien koulutuksen järjestäjien 
opiskelijapaikat ovat täynnä. Vaikeasti vammaisella tai muutoin vaati-
vaa erityistä tukea tarvitsevalla nuorella on oltava yhdenvertaiset mah-
dollisuudet perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Ongelma opiske-
lupaikkojen riittävyydessä on olemassa jo nykyhetkellä, ja olisi tärkeää, 
että uudistuksessa esitettäisiin ratkaisu, jottei tilanne muutu entistä vai-
keammaksi vaativaa erityistä tukea tarvitseville.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneen henkilön oikeus saada oh-
jausta tutkinnon suorittamisen jälkeen on kannatettava. Ehdotettu oi-
keus vastaisi lukiolain 25 §:n 4 momentissa säädettyä vastaavaa oi-
keutta jälkiohjaukseen, ja samanlainen oikeus jatko-ohjaukseen asettaa 
ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet yhdenvertaiseen asemaan 
lukiosta valmistuneiden kanssa ja tukee koulutuspolkujen toteutumista 
ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluihin. Lisäksi on hyvä, että esi-
tyksessä jälkiohjaus on rajattu pelkästään jatko-opintoihin hakeutumi-
seen ja näin jälkiohjaus on erotettu TE-hallinnon alle kuuluvasta suo-
raan työllistymiseen liittyvästä ohjauksesta. Lakimuutoksessa kuitenkin 
todetaan, että ohjausvelvoite kestäisi tutkinnon suorittamisvuotta seu-
raavan vuoden loppuun. On huomioitava, että ammatillisesta koulutuk-
sesta valmistutaan pitkin vuotta, jolloin esimerkiksi tammikuussa ja jou-
lukuussa valmistuneet ovat tässä eriarvoisessa asemassa.

Koulutuksen toteuttaminen ja oppivelvollisuuden suorittaminen 

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta suoritettaisiin lukiokoulutuk-
sessa, ammatillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen jälkeisissä eri-
laisissa nivelvaiheen koulutuksissa. Oppivelvollisuus päättyisi viimeis-
tään silloin, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että 
oppivelvollisella on edelleen mahdollisuus keskeyttää opinnot saamatta 
tutkintoa valmiiksi. Jo nykyisellään toisen asteen koulutuksen haaste 
on keskeyttäminen ennen tutkinnon suorittamista. On huomattava, että 
oppivelvollisuus ei sinänsä tuo lisää tukea niille heikommassa asemas-
sa oleville nuorille, joiden elämäntilanne on vaikea ja oppimisen val-
miudet ovat heikot toisen asteen opintojen onnistumisen näkökulmasta.

Esityksessä ehdotetaan myös oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisten 
palveluiden laajentamista kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun 
koulutuksen opiskelijoille. Lisäksi palveluita ehdotetaan laajennettavak-
si oppivelvollisille, jotka suorittavat oppivelvollisuuttaan aikuisille tarkoi-
tetussa lukiokoulutuksessa tai ammattitutkintokoulutuksessa. On kan-
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natettavaa, että kaikki oppivelvollisuuttaan suorittavat opiskelijat ovat 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain piirissä. Oppilas- ja opiskelijahuoltopal-
veluja tulee vahvistaa kaikilla kouluasteilla.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvolli-
sen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa laatia suun-
nitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen 
tai opiskeluoikeuden pidättämisen aikana. Koulutuksen järjestäjältä 
puuttuvat keinot velvoitteen täyttämiseen, mikäli oppivelvollinen ja/tai 
tämän huoltaja kieltäytyvät tai eivät ole kykeneviä osallistumaan suun-
nitelman laadintaan. Täyttyykö esimerkiksi tällaisessa tilanteessa oppi-
velvollisuuslain 20 §:n perusteet tuomita oppivelvollisen huoltaja oppi-
velvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon?

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään ha-
kemuksesta. Pienessä osassa kohderyhmän oppijoita haasteena on 
saada hakemukset päätöksen tekemiseksi. Näin on esimerkiksi tilan-
teessa, jossa perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilas viedään 
takaisin kotimaahansa. Koulutuksen järjestäjälle ja asuinkunnalle tulisi 
säätää lain 7 §:ään mahdollisuus päättää keskeyttämisestä tilanteissa, 
joissa oppivelvollisen tai huoltajan tavoittamiseen on pysyvä este.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Uudeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi yhdistettäi-
siin nykyiset perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoit-
tuvat nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulu-
tukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus. Uuden valmentavan koulutuksen tavoitteena olisi antaa val-
miuksia sekä lukiokoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen siir-
tymiseen, ja opiskelijan ei tarvitsisi vielä valmentavan koulutuksen aloit-
taessaan tietää, kumpaan koulutukseen hän aikoo hakeutua.

Helsinki kannattaa, että siirtymävaiheen koulutuksia yhtenäistetään si-
ten, että ne muodostavat opiskelijan kannalta selkeän koulutuskoko-
naisuuden ja että opiskelija voi suorittaa erilaisia sisältöjä tarpeidensa 
mukaan. Tällöin oppivelvollisen on mahdollista tutustua laajemmin eri 
vaihtoehtoihin ennen tutkintoon johtavan koulutuksen valintaa. On 
myös kannatettavaa, että jatkossa lukiokoulutukseen valmentavia sisäl-
töjä voidaan tarjota kaikille valmentavaa koulutusta tarvitseville, ei vain 
vieraskielisille, kuten tällä hetkellä on tilanne. Toisaalta Helsinki pitää 
tärkeänä, että vieraskieliset opiskelijat otetaan jatkossakin huo-
mioon erityisenä kohderyhmänä, sillä vieraskielisten osuuden Helsin-
gissä ennakoidaan kasvavan ja vieraskielisten oppivelvollisten hakeu-
tumista lukiokoulutukseen halutaan edistää. Koulutuksen kaikkien eri 
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kohderyhmien huomioon ottaminen on tärkeää koulutuksen rakenteen 
ja sisällön suunnittelussa.

Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen jär-
jestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta lukiolaissa tarkoitetulle 
lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle taikka rekiste-
röidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 
§:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. Helsinki pitää tärkeä-
nä, että kuntaa kuullaan järjestämislupia myönnettäessä.

Luonnoksessa todetaan, että TUVA-koulutuksessa sovellettaisiin rin-
nakkain perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta an-
nettuja säädöksiä. Tämä asettaisi eri koulutusmuodoissa opiskelevat 
oppivelvolliset eriarvoiseen asemaan, ja tällöin saman kunnan tai kou-
lutuksen järjestäjän koulutuksissa sovellettaisiin eri lakeja. Esimerkiksi 
erityisestä tuesta säädettäessä on ongelmallista, että opiskelija saa eri-
tyisen tuen perusteella erityisiä apuvälineitä ja avustajapalveluita eri 
lainsäädännön nojalla riippuen siitä, onko hän perusopetuksen, amma-
tillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen koulutuksen järjestäjän opiske-
lijana. TUVA-koulutuksen lainsäädäntöä ja säädösperustetta tulee 
edelleen kehittää siten, että uusi koulutusmuoto muodostaa selkeän 
lainsäädännöllisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Myös TUVA-
koulutuksen opettajien kelpoisuusasetuksesta tulee antaa oma asetus.

Esityksessä todetaan, että tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuk-
sen laajuus on 38 viikkoa. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja oh-
jausta eri oppimisympäristöissä keskimäärin 29 tuntia opiskeluviikkoa 
kohti. Helsinki ehdottaa tätä kirjausta muutettavaksi 17 §:stä. TUVA-
koulutuksen tunti- ja viikkoperusteinen määrittely asetuksessa ei toteu-
ta jatkuvan oppimisen periaatetta eikä osaamisperusteisuutta. Paluu 
läpäisy- ja aikaperiaatteeseen ohjaa väärällä tavalla etenemisen seu-
rantaa tunteihin ja viikkoihin, kun olennaista on kuitenkin panostaa kou-
lutuksen toteutuksissa yksilöllisyyttä, joustavuutta ja osaamista edistä-
viin ratkaisuihin. Lisäksi myös rahoituksen tulee kannustaa opiskelija-
lähtöisyyteen ja osaamisperusteisuuden toteuttamiseen eikä opetus-
viikkojen laskentaan.

Lausunnon keskeinen sisältö

Koronakriisi tulee näkymään kuntien taloudessa useiden vuosien ajan 
ja aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tulomenetyksiä ja meno-
lisäyksiä. Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannukset 
on korvattava kunnille täysimääräisesti. Esityksen mukaiset kustannuk-
set ovat alimitoitettuja etenkin oppimateriaalien, -välineiden ja ohjauk-
sen osalta. Myöskään kunnille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjil-
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le hallinnollisista velvoitteista syntyviä kustannuksia ei ole kattavas-
ti huomioitu, vaan toimijoiden odotetaan pyrkivän hyödyntämään kaikkia 
eri kustannusten vähentämiskeinoja tarkoituksenmukaisella taval-
la. Jos uudistukseen ei pystytä osoittamaan riittävää rahoitusta, sitä ei 
pidä toteuttaa nykyisessä tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset 
haasteet ovat kunnissa kasvamassa. Kaikkien hallitusohjelmaan kirjat-
tujen uusien, pysyvien ja määräaikaisten julkisen sektorin menolisäys-
ten ajoitus ja mitoitus on arvioitava tarkoin.

Helsingissä järjestetään noin 13 % koko Suomen toisen asteen koulu-
tuksesta, joten uudistuksen vaikutukset kohdistuvat merkittävässä 
määrin Helsinkiin. Esitetty aikataulu ei anna riittävästi aikaa toteuttaa 
lain velvoitteet, valmistella sen vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 
2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta. Lain toimeenpano esitetyssä aika-
taulussa on ongelmallista etenkin valvontaan ja ohjaukseen liitty-
vien tietojärjestelmien kehittämisen, oppimateriaali- ja välinehankinto-
jen sekä syksyllä 9. vuosiluokkansa aloittavien oppivelvollisten osalta, 
joita lain määrittelemä hakeutumisvelvollisuus koskisi jo ennen lain 
voimaantuloa.

Esityksessä on useita kannatettavia rakenteellisia uudistuksia. Näitä 
ovat esimerkiksi hakeutumisvelvollisuus, “saattaen vaihtaen”-periaate 
sekä tehostettu opinto-ohjaus perusopetuksessa ja toisella asteella. 
Samoin kannatettava on uusi, yhtenäisempi nivelvaiheen koulutus ja 
tavoite sen rahoituksen yhtenäistämisestä. Rahoitusjärjestelmiä tulisi 
kuitenkin uudistaa esitettyä laajemmin. Eri koulutusmuotojen rahoitus-
järjestelmät tulisi yhtenäistää perusteiltaan ja perusrahoituksen osuutta 
tulisi nostaa ammatillisessa koulutuksessa 80 %:iin. Erilaiset rahoitus-
perusteet oppivelvollisuuden toteuttamisessa eivät ole tarkoituksenmu-
kaiset, sillä rahoitusjärjestelmän tulisi tukea oppivelvollisuuden suorit-
tamista kaikissa koulutusmuodoissa. Lisäksi rahoitusperusteissa tulisi 
huomioida porrastuksina erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat se-
kä vieraskieliset opiskelijat.

Esityksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun oppivelvollinen täyttää 
18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisella on edelleen mahdolli-
suus keskeyttää opinnot saamatta tutkintoa valmiiksi. Jo nykyisellään 
toisen asteen koulutuksen haaste on keskeyttäminen ennen tutkinnon 
suorittamista. On huomattava, että oppivelvollisuus ei itsessään tuo li-
sää tukea niille nuorille, joiden elämäntilanne on vaikea ja opiskeluval-
miudet ovat heikot toisen asteen opintojen suorittamiseen. Esityksen 
mukaiset rakenteelliset uudistukset voitaisiin toteuttaa myös ilman op-
pivelvollisuuden laajentamista.

Asuinkunnan tehtäväksi esitetty oppivelvollisuuden valvonta edellyttää 
valtakunnallista tietojärjestelmää (ns. oppivelvollisuusrekisteriä), johon 
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opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tallentavat tiedon oppivelvollisen ti-
lanteesta ja jonka kautta tehdään ilmoitus kunnalle, mikäli oppivelvolli-
suuden suorittaminen keskeytyy. Helsingissä opetuksen ja koulutuksen 
toimijakenttä eroaa merkittävästi muusta maasta. Kaupungin omien 
oppilaitosten lisäksi yksityisiä ja valtion oppilaitoksia on kymmeniä. Val-
takunnallinen oppivelvollisuusrekisteri on välttämätön edellytys takaa-
maan ajantasaisen tiedon ja varmistamaan toiminnan uuden lainsää-
dännön velvoitteiden mukaan. On myös kannatettavaa kehittää jo ole-
massa olevia järjestelmäratkaisuja. Yhteisen järjestelmän tulisi kuiten-
kin olla käytettävissä lain toimeenpanon alkaessa, jotta kuntien tai kou-
lutuksen järjestäjien väliaikaisilta erillisratkaisuilta vältytään.

Helsingin kaupungin näkökulmasta haastavaa on se, että jo nykyisin 
kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuu 
runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Helsingissä 
nuorten ikäluokat kasvavat. Koulumatkojen maksuttomuus voi entises-
tään lisätä Helsingin houkuttavuutta, ja koulutuspaikkojen kasvava ky-
syntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä 
kotikaupungissa järjestettävään toisen asteen koulutukseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohdasta (11) osuus
"koska materiaalin tulisi olla opiskelijan käytössä koko opiskeluajan." 

Tämä on mielestäni asiavirhe ja siksi ehdotan sen poistamista. Oppi-
materiaalin tulee olla opiskelijan käytössä koko opiskeluajan vain kirjoi-
tettavien aineiden osalta. Jos esim. käy yhden pakollisen kurssin / opin-
tojakson kemiaa, eikä sitä kirjoita, ei kyseisen aineen oppimateriaaleja 
tarvita kurssin suorittamisen jälkeen.

Kannattaja: Ville Jalovaara

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohta (3)
"Helsingin kaupunki esittää, että oppivelvollisuuden laajentamista kos-
kevien lakiuudistusten on mahdollista astua voimaan aikaisintaan
1.8.2022. Tällöin laki koskisi ensimmäisen kerran niitä, jotka päättävät
perusopetuksen keväällä 2022. Tämä antaisi kunnille ja koulutuksen
järjestäjille riittävästi aikaa toteuttaa lain velvoitteet, valmistella sen
vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälki-
hoidosta."

ja kohdasta (49) lause
"Mikäli rahoitus pystytään takaamaan, tulee lakien astua voimaan ai-
kaisintaan 1.8.2022."
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Kannattaja: Ville Jalovaara

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan kohdasta (5) osuus
"Tasapainon turvaamiseksi kuntien menoja ei ole mahdollista kehys-
kaudella kasvattaa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrää ei saa 
kokonaisuudessaan lisätä ja myös"

ja kohdasta (48) osuus 
"Julkisen talouden tasapainottamiseksi kuntien menoja ei ole mahdol-
lista kehyskaudella kasvattaa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden mää-
rää ei saa kokonaisuudessaan lisätä, ja myös"

Kannattaja: Ville Jalovaara

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään uusi kappale 54:
 
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei edellä esitetyn perusteella kannata 
lakiluonnosta vaan katsoo, että sen tavoitteet olisivat saavutettavissa 
paremmin kohdistamalla uudistukseen varatut resurssit

- perusopetuksen, koulupolun nivelvaiheiden ja opinto-ohjauksen vah-
vistamiseen sen varmistamiseksi, että kaikki saavuttavat riittävät perus-
taidot ja löytävät oman koulutusväylänsä,
- toisen asteen koulutuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja oppimi-
sen tuen vahvistamiseen sekä
- kohdennettuun tukeen niille, joille opintokustannukset muodostuisivat 
opintojen aloittamisen tai jatkamisen esteeksi."

Kannattaja: Ted Apter

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta (11) osuus
"koska materiaalin tulisi olla opiskelijan käytössä koko opiskeluajan."  
Tämä on mielestäni asiavirhe ja siksi ehdotan sen poistamista. Oppi-
materiaalin tulee olla opiskelijan käytössä koko opiskeluajan vain kirjoi-
tettavien aineiden osalta. Jos esim. käy yhden pakollisen kurssin / opin-
tojakson kemiaa, eikä sitä kirjoita, ei kyseisen aineen oppimateriaaleja 
tarvita kurssin suorittamisen jälkeen.

Jaa-äänet: 4
Ted Apter, Pia Kopra, Dani Niskanen, Pia Pakarinen
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Ei-äänet: 9
Fatim Diarra, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma Kari, Vesa Kork-
kula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Hannu Oskala, Matias Pajula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vesa 
Korkkulan vastaehdotuksen äänin 9-4. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta (3)
"Helsingin kaupunki esittää, että oppivelvollisuuden laajentamista kos-
kevien lakiuudistusten on mahdollista astua voimaan aikaisintaan
1.8.2022. Tällöin laki koskisi ensimmäisen kerran niitä, jotka päättävät
perusopetuksen keväällä 2022. Tämä antaisi kunnille ja koulutuksen
järjestäjille riittävästi aikaa toteuttaa lain velvoitteet, valmistella sen
vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälki-
hoidosta." ja kohdasta (49) lause
"Mikäli rahoitus pystytään takaamaan, tulee lakien astua voimaan ai-
kaisintaan 1.8.2022."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Joakim Horsma, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen

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

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vesa 
Korkkulan vastaehdotuksen äänin 7-6. 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdasta (5) osuus
"Tasapainon turvaamiseksi kuntien menoja ei ole mahdollista kehys-
kaudella kasvattaa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrää ei saa 
kokonaisuudessaan lisätä ja myös" ja kohdasta (48) osuus 
"Julkisen talouden tasapainottamiseksi kuntien menoja ei ole mahdol-
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lista kehyskaudella kasvattaa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden mää-
rää ei saa kokonaisuudessaan lisätä, ja myös"

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Joakim Horsma, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen

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

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vesa 
Korkkulan vastaehdotuksen äänin 7-6. 

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kappale 54:
 
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei edellä esitetyn perusteella kannata 
lakiluonnosta vaan katsoo, että sen tavoitteet olisivat saavutettavissa 
paremmin kohdistamalla uudistukseen varatut resurssit - perusopetuk-
sen, koulupolun nivelvaiheiden ja opinto-ohjauksen vahvistamiseen sen 
varmistamiseksi, että kaikki saavuttavat riittävät perustaidot ja löytävät 
oman koulutusväylänsä,
- toisen asteen koulutuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja oppimi-
sen tuen vahvistamiseen sekä
- kohdennettuun tukeen niille, joille opintokustannukset muodostuisivat 
opintojen aloittamisen tai jatkamisen esteeksi."

Jaa-äänet: 8
Fatim Diarra, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma Kari, Vesa Kork-
kula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Hannu Oskala

Ei-äänet: 5
Ted Apter, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitteli-
jän ehdotuksen äänin 8-5. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta Vesa Korkkulan vas-
taehdotusten mukaisesti.
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Liisa Pohjolainen
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1 Helsingin kaupungin kustannuslaskelma
2 Lausuntopyyntö 30.4.2020
3 Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuus-
laiksi ja eräiksi siihen liittyvistä laeista:

Yleistä uudistuksesta

Hallituksen esityksessä oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muut muu-
tokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta annettava laki ja siihen liittyvät muut muu-
tokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Helsingin kaupunki esittää, että oppivelvollisuuden laajentamista kos-
kevien lakiuudistusten on mahdollista astua voimaan aikaisintaan 
1.8.2022. Tällöin laki koskisi ensimmäisen kerran niitä, jotka päättävät 
perusopetuksen keväällä 2022. Tämä antaisi kunnille ja koulutuksen 
järjestäjille riittävästi aikaa toteuttaa lain velvoitteet, valmistella sen 
vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälki-
hoidosta. Lain toimeenpano esitetyssä aikataulussa on ongelmallista 
myös syksyllä 9. vuosiluokkansa aloittavien oppivelvollisten osalta, joita 
lain määrittelemä hakeutumisvelvollisuus koskisi jo ennen lain voi-
maantuloa.

Helsinki eroaa väestöltään ja koulutuksen toimijakentältään merkittä-
västi muusta maasta. Koko Suomen toisen asteen koulutuksesta noin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 30 (134)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
26.05.2020

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

13 % järjestetään Helsingissä. Helsingissä nuorten ikäluokat kasvavat: 
vuosien 2019–2025 aikana 16–18-vuotiaiden nuorten määrän ennuste-
taan kasvavan 16 %. Tästä ikäluokasta joka neljäs on vieraskielinen 
kymmenen vuoden kuluttua. Nykyisin noin 30 % toisen asteen opiskeli-
joista Helsingissä on ulkopaikkakuntalaisia. Uudistuksen vaikutukset 
kohdistuvatkin merkittävässä määrin Helsinkiin.

Kuntatalouden tilanne on ollut jo pitkään haasteellinen, ja koronapan-
demian seurauksena kuntien rahoituspohja on merkittävästi heikenty-
nyt. Kriisillä tulee olemaan merkittäviä ja pitkäkestoisia taloudellisia vai-
kutuksia. Tasapainon turvaamiseksi kuntien menoja ei ole mahdollista 
kehyskaudella kasvattaa. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrää ei 
saa kokonaisuudessaan lisätä ja myös hallitusohjelmaan kirjattujen uu-
sien, pysyvien ja määräaikaisten julkisen sektorin menolisäysten ajoitus 
ja mitoitus on arvioitava tarkoin. Hallituksen esitysluonnokseen sisälty-
vät kustannusarviot ovat Helsingin käsityksen mukaan alimitoitettuja, 
mikä voi johtaa kustannusten karsimiseen opetuksen laadusta ja mää-
rästä. Jos uudistukseen ei pystytä osoittamaan riittävää rahoitusta, sitä 
ei pidä toteuttaa nykyisessä tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaali-
set haasteet ovat kunnissa kasvamassa.

Uudistuksen rahoitus

Koronakriisi tulee näkymään kuntien taloudessa useiden vuosien ajan 
ja aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tulomenetyksiä ja meno-
lisäyksiä. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että valtio kompensoi 
oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta uudistuksesta syntyvät 
kustannukset kunnille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille halli-
tusohjelman mukaisesti täysimääräisesti. Helsingin laskelmien mukaan 
uudistuksen vuotuiset kokonaiskustannukset olisivat Helsingissä yli 40 
% suuremmat hallituksen esitykseen nähden (liite 1). Erot kokonaiskus-
tannuksissa johtuvat siitä, että Helsingin laskelmassa oppimateriaalin ja 
-välineiden, ohjauksen ja tietokoneiden kustannukset on arvioitu halli-
tuksen esitysluonnosta suuremmiksi. Helsingin laskelmissa on otettu 
huomioon myös hallinnollisista velvoitteista muodostuvat kustannukset, 
joille sen sijaan ei ole esitetty rahoitusta hallituksen esitysluonnokses-
sa.

Maksuttomuus

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä laajemmasta maksut-
tomuudesta toisen asteen koulutuksessa. Perusopetuksen jälkeen suo-
ritettava ammatillinen tutkinto tai lukiokoulutus ja sen päätteeksi suori-
tettava ylioppilastutkinto olisivat jatkossa täysin maksuttomia sen kalen-
terivuoden loppuun saakka, jona henkilö täyttää 20 vuotta. Helsingin 
kaupunki toteaa, että maksuttomuuden jatkuminen oppivelvollisuuden 
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päättymisen jälkeen tukee sitä, että opiskelija suorittaa tutkinnon lop-
puun saakka. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitoksessa ar-
vioidaan vuonna 2024 olevan maksuttomuuteen oikeutettuja opiskelijoi-
ta noin 17 400.

Ehdotettujen muutosten myötä maksuttomia olisivat osaamisen hank-
kimiseksi tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet 
sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta. Li-
säksi päivittäiset koulumatkat olisivat maksuttomia, jos kodin ja oppilai-
toksen välinen yhdensuuntainen matka olisi vähintään viisi kilometriä.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän odotetaan pyrkivän hyödyn-
tämään kaikkia eri kustannusten vähentämiskeinoja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Esityksessä myös todetaan, että mikäli oppivelvollisuu-
den laajentamisen kustannukset nousisivat esityksessä arvioituja kor-
keammiksi, kustannussäästöjä voisi joutua hakemaan muusta toimin-
nasta, mikä saattaisi johtaa ryhmäkokojen suurentumiseen, opetuksen 
vähenemiseen ja koulutuksen laadun heikentymiseen.

Helsingin kaupunki pitää uudistuksen toteuttamisen edellytyksenä sitä, 
että valtio kompensoi oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät mak-
suttomuuden kustannukset koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti. 
Helsingin kaupunki pitää esitettyjä tutkintokohtaisia kustannuksia liian 
matalina.

Helsingin kaupungin toisen asteen maksuttomuuden kokeilun koke-
musten mukaan lukion kurssin oppimateriaalin keskimääräinen hinta on 
24,80 euroa (alv. 0 %, ilman mahdollisia alennuksia). Oppimateriaalin 
keskihinta mahdollisesti nousee, mikäli opiskelijoille hankitaan painettu-
ja oppimateriaaleja. Kokeilussa selvisi, että digitaalisen materiaalin 
kierrätys ei ole tällä hetkellä mahdollista. Myös painetun materiaalin 
kierrättäminen on haastavaa, koska materiaalin tulisi olla opiskelijan 
käytössä koko opiskeluajan. Opiskelijakohtaisten oppimateriaali- ja tar-
vikekustannusten on arvioitu olevan lukion oppimäärän suorittamisen 
aikana noin 1 610 euroa, kun vastaavasti hallituksen esityksessä kus-
tannuksen on arvioitu olevan noin 1 350 euroa.

Hallitus on myös esittänyt ylioppilastutkinnosta annettua lakia muutet-
tavaksi siten, että maksuttomuuden periaatteiden mukaisesti ylioppilas-
tutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta 
hylättyjen kokeiden uusiminen olisivat maksuttomia. Myös oikaisuvaa-
timuksista toivotaan täsmennettävän lain 20 §:ssä.

Ammatillisen koulutuksen tutkintokohtaisia materiaali- ja -
välinekustannuksia kartoitettaessa tutkintokohtaiseksi keskihinnaksi 
Helsingin kaupungin järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa ar-
vioitiin noin 710 euroa, kun vastaava hallituksen arvio kustannuksesta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 32 (134)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
26.05.2020

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

on 400 euroa. Materiaali- ja välinekustannusten pitäminen esityksen 
mukaisesti alhaisella tasolla näyttäytyy opetuksessa saatujen koke-
musten perusteella haasteellisena. Opetuksessa käytettävien oppima-
teriaalien ja opiskeluvälineiden kestoaika ei ole niin pitkä, että samoja 
materiaaleja ja välineitä voisivat hyödyntää useat opiskelijat. Ammatilli-
sessa koulutuksessa käytettävät materiaalit ja välineet ovat usein sel-
laisia, jotka kuluvat käytössä, eivätkä huollosta ja puhdistuksesta huo-
limatta ole toimintakuntoisia kulumisen ja säännöllisen käytön jälkeen. 
Lisäksi on huomioitava materiaalien ja välineiden todennäköinen hävik-
ki ja rikkoutuminen. Hallituksen esityksessäkin tuodaan esiin ammatilli-
sen koulutuksen järjestäjien kokemus, jonka mukaan opiskelijat suhtau-
tuvat lainattuihin työvälineisiin ja työasuihin huolimattomammin ja pitä-
vät niistä heikommin huolta kuin itse hankkimistaan. Esityksestä ei tule 
selkeästi esille, millainen vastuu maksuttomuuden piirissä olevalla 
opiskelijalla on koulutuksen järjestäjän hankkimista opiskelumateriaa-
leista ja -välineistä silloin, kun opiskelija omalla huolimattomuudellaan 
tai tahallisesti vahingoittaa niitä.

Helsingin kaupunki on arvioinut ominaisuuksiltaan riittävän tietokoneen 
hankintahinnaksi 431 euroa. Vastaava hallituksen arvio tietokoneen 
hankintahinnasta on 400 euroa. Tämän lisäksi syntyy tietokonekannan 
ylläpidosta aiheutuvia lisäkustannuksia, joihin hallituksen esityksessä 
on budjetoitu yhteensä 4 000 000 euroa.

Hallituksen esityksessä esitetään, että koulutuksen järjestäjän tulee 
hankkia oppimateriaalit ja -välineet joko yksin tai yhdessä toisten koulu-
tuksen järjestäjien kanssa sekä tarvittaessa huolehdittava niiden varas-
toinnista, huollosta ja puhdistuksesta. Oppimateriaalien ja -välineiden 
hankinta edellyttää henkilöstöä, jolla on hankintatoiminnan osaamista 
ja varastointi vaatii siihen soveltuvat tilat ja riittävästi henkilöstöä varas-
tointia, jakelua ja huoltoa varten. Oppimateriaalien ja -välineiden han-
kintojen seuraaminen, varastointi-, jakelu- ja huoltotoimenpiteiden to-
teuttaminen käytännössä vaatii myös siihen soveltuvan seuranta- ja 
hallinnointijärjestelmän. Esityksessä ei ole otettu huomioon edellä mai-
nituista toiminnoista syntyviä kustannuksia.

Esityksessä on tuotu esiin, että opetukseen liittyvien retkien ja opinto-
käyntien tulee olla maksuttomia, eikä niistä voida periä erillisiä maksu-
ja. Tämä muuttaisi toisen asteen oppilaitosten käytänteitä. Nykyisin 
opiskelijat ovat itse maksaneet osan opintokäynneistä. Opintokäyn-
neissä, vierailuissa ja ulkomaan opintomatkoissa tulisi siis jatkossa ot-
taa huomioon, että niiden tulisi olla maksuttomia oppivelvollisille opis-
kelijoille. Esityksessäkin todetaan, että tämä saattaisi rajoittaa opetuk-
seen liittyvien vierailujen ja matkojen järjestämistä. Maksuttomuus 
muuttaisi myös toisen asteen oppilaitosten kansainvälisyystoimintaa 
huomattavasti. Oppivelvollisten opiskelijoiden opetukseen liittyvistä 
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opintoretkistä aiheutuviin kustannuksiin on esitetty 2 000 000 euroa, 
mikä tarkoittaa noin 11 euroa vuodessa per maksuttomaan koulutuk-
seen oikeutettu opiskelija, kun hallituksen laskelmissa on arvioitu mak-
suttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden kokonaismääräksi 
noin 176 000. Esityksestä jää epäselväksi, onko oppivelvollisuusiän 
ylittäneillä mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta niihin opiskeluun si-
sältyviin maksullisiin tilaisuuksiin, jotka oppivelvollisille ovat maksutto-
mia. Tämä aiheuttaa käytännössä hankaluuksia opetuksen suunnitte-
luun, jos opetusryhmässä on sekä oppivelvollisia että oppivelvollisuu-
siän ylittäneitä.

Oppimateriaalien maksuttomuus on ongelmallinen yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta. Toisella asteella, etenkin ammatillisessa koulutuksessa 
on yleistä, että samassa opiskelijaryhmässä opiskelee sekä maksutto-
muuden piiriin kuuluvia että kuulumattomia opiskelijoita. Opiskelijoiden 
kannalta ei olisi yhdenvertaista, jos osa ryhmän opiskelijoista saisi 
maksuttomat opiskeluvälineet ja osa joutuisi kustantamaan ne itse. Hal-
lituksen esityksessä on todettu, että ammatillisen koulutuksen käytän-
nön järjestämisessä voi tietyissä tilanteissa olla hankalaa rajata mak-
suttomien materiaalien käyttö vain siihen oikeutetuille opiskelijoille. Esi-
tyksessä kuitenkin todetaan, ettei rahoituksen myöntämisessä otettaisi 
huomioon materiaalien tarjoamista muille kuin siihen lain mukaan oi-
keutetuille opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjien mahdollisuus suunna-
ta resursseja maksuttomiin materiaaleihin voi vaihdella, ja se voi saat-
taa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa kilpailua koulutuksen 
järjestäjien välillä.

Esityksen mukaan maksuttomia eivät olisi erityistä harrastuneisuutta 
painottavissa koulutuksissa tarvittavat välineet. Tällaisia olisivat esi-
merkiksi erityisen koulutustehtävän saaneissa lukioissa tai tietyissä 
ammatillisissa tutkinnoissa tarvittavat soittimet ja urheiluvälineet. Väli-
neet olisivat luonteeltaan henkilökohtaisia ja opiskelija tyypillisesti käyt-
täisi niitä myös ennen koulutuksen aloittamista ja koulutuksen päätty-
misen jälkeen. Helsingissä on useita erityistehtävälukioita, joissa oppi-
materiaalikustannukset ovat korkeammat kuin yleislukioissa. Esityk-
sessä jää epäselväksi, mikä kaikki erityistehtävälukioissa kuuluu har-
rastuneisuuteen ja jää opiskelijan itse maksettavaksi. Esimerkiksi mate-
riaalit, kuten savet, erilaiset piirustus- ja maalaustarvikkeet, IB-lukioiden 
tutkintomaksut ja IA- ja EE-töiden materiaalit, musiikkilukioiden esiin-
tymis- ja kilpailumatkat sekä urheilulukioiden kilpailumatkat aiheuttavat 
kustannuksia, joiden sisältyminen maksuttomuuden piiriin jää esityk-
sessä epäselväksi. Erityistehtävälukioiden suurempiin kustannuksiin tu-
lisi vastata korottamalla niiden saaman lisärahoituksen tasoa.

Esityksessä koulumatkat on esitetty korvattavaksi Kelan koulumatkatu-
kijärjestelmän kautta. Teknisesti toteutus on kannatettava, mutta osa 
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koulumatkojen maksuttomuudesta aiheutuvista kustannuksista, kuten 
mahdolliset muutokset HSL:lle maksettaviin kuntaosuuksiin, ovat vai-
keasti arvioitavissa.

Ohjaus- ja valvontavelvoitteista muodostuvat kustannukset

Esityksen mukaan asuinkunnan ja koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja 
valvontavastuu laajenisi nykytilanteeseen verrattuna. Kunnan vastuulle 
tulisi luoda menettelyt perusopetuksen jälkeen vaille opiskelupaikkaa 
jääneiden ja opintonsa keskeyttäneiden oppivelvollisten ilmoitusten 
vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Kunnan tehtävänä olisi ottaa yhteyttä 
oppivelvolliseen sekä tämän huoltajaan ja selvittää oppivelvollisen ti-
lanne ja tuen tarve yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun 
laillisen edustajan kanssa ja ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänel-
le soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmu-
kaisten palveluiden piiriin. Esitys lisää asuinkunnan ohjauskustannuk-
sia ja hallinnollisia kustannuksia.

Esityksessä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yhden ohjaustunnin 
hinnaksi on arvioitu 32 euroa, mikä vastaisi opinto-ohjaajan keskimää-
räistä palkkaa sivukuluineen. Helsingin kaupunki arvioi ohjaustunnin 
hinnan olevan todellisuudessa korkeampi. Ammatillisessa koulutukses-
sa, jossa keskeyttämisuhan alla olevia opiskelijoita on hallituksen esi-
tyksessä arvioitu vuosittain olevan yli kolminkertainen määrä lukiokou-
lutukseen nähden ja lisäohjauksen tarve on näin ollen suurempi, yhden 
ohjaustunnin hinta sivukuluineen on noin 40 euroa.

Lisäksi hallituksen esityksessä tuodaan esille toisen asteen maksutto-
muuden aiheuttavan koulutuksen järjestäjille velvoitteita, kuten selvi-
tysvelvollisuuden opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen, 
päätösvastuun maksuttomuuden pidentämisestä opiskelijan sitä ha-
kiessa sekä velvollisuuden tallentaa KOSKI-tietovarantoon oppivelvolli-
suutta ja maksuttomuutta koskevia tietoja. Ilmoituksia vastaanottavan 
kunnan ja ilmoituksia tekevän koulutuksen järjestäjän näkökulmasta 
valtakunnallisen oppivelvollisuusrekisterin olemassaolo olisi välttämä-
töntä, sillä muulla tavoin toteutettava tiedonkulku- ja selvitystyö vaatii li-
sää resursseja ja siten lisää kustannuksia. Edellä mainittuihin hallinnol-
lisiin velvoitteisiin ei ole esitetty rahoitusta. On huomattava, että nykyi-
sin noin 30 % toisen asteen opiskelijoista Helsingissä on ulkopaikka-
kuntalaisia ja väestöennusteissa osuuden ennakoidaan kasvavan. Tä-
mä tarkoittaa, että Helsingissä sijaitsevat koulutuksen järjestäjät joutui-
sivat tekemään merkittävästi ilmoituksia muihin kuntiin.

Rahoitusjärjestelmät

Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen rahoituksessa toisen as-
teen maksuttoman koulutuksen järjestäminen otettaisiin huomioon ko-
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rotusperusteena perusrahoitusosuudessa, mutta sitä ei otettaisi huo-
mioon suoritus- eikä vaikuttavuusrahoitusosuudessa. Helsingin näke-
myksen mukaan perusrahoituksen tulisi taata laadukas opetus- ja oh-
jaustyö siten, että oppivelvollisten opiskelijoiden ja muiden ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitellusti. Ammatillisen 
koulutuksen rahoitusjärjestelmä on budjettiperusteinen, eikä esitykses-
tä selviä, miten riittävä perusrahoitus muille kuin oppivelvollisille amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoille varmistetaan jatkossa.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus toteutettaisiin 
kolmen erillisen rahoitusjärjestelmän eli nykyisen perusopetuksen lisä-
opetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjes-
telmän kautta. Tarkoituksena olisi yhtenäistää valmentavan koulutuk-
sen rahoitustaso näiden kolmen eri järjestelmän sisällä. Valmentavaa 
koulutusta ja yksikköhintatasoa koskevat säädösmuutokset valmistel-
taisiin vuoden 2021 aikana, jolloin rahoitustason määrittämisessä voi-
taisiin käyttää vuoden 2020 toteutuneita kustannustietoja. Helsinki pitää 
pyrkimystä rahoitustason yhtenäistämiseen kannatettavana, mutta to-
teaa, että siinä tulisi huomioida, että pääpaino tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen järjestämisessä on ammatillisen koulutuksen 
järjestäjillä. Rahoitustason tulisi olla vähintään nykyisen ammatillisen 
koulutuksen valmentavan koulutuksen mukainen.

Helsinki näkee, että rahoitusjärjestelmiä tulisi kuitenkin uudistaa esitet-
tyä laajemmin. Eri koulutusmuotojen rahoitusjärjestelmät tulisi yhtenäis-
tää perusteiltaan ja perusrahoituksen osuutta tulisi nostaa ammatilli-
sessa koulutuksessa 80 prosenttiin. Erilaiset rahoitusperusteet oppivel-
vollisuuden toteuttamisessa eivät ole tarkoituksenmukaiset, sillä rahoi-
tusjärjestelmän tulisi tukea oppivelvollisuuden suorittamista kaikissa 
koulutusmuodoissa. Lisäksi rahoitusperusteissa tulisi huomioida por-
rastuksina erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä vieraskieliset opis-
kelijat.

Oppivelvollisuuden valvonta 

Ohjaus- ja valvontavastuu rakennettaisiin ”saattaen vaihtaen” -
periaatteella. Eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuut määriteltäisiin lain-
säädännössä siten, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyi-
si aina vasta silloin, kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaisi. 
Tällä varmistettaisiin se, että oppivelvollinen nuori ei missään vaihees-
sa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle. Helsinki pitää “saattaen vaihtaen” -
periaatetta kannatettavana.

Oppivelvollisuuslain 14 §:ssä säädettäisiin, että oppivelvollisen asuin-
kunnan tulisi viime sijassa ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suoritta-
mista. Esityksen mukaan kunnan tulisi luoda menettelyt, miten se ottaa 
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vastaan ilmoituksia perusopetuksen jälkeen vaille opiskelupaikkaa jää-
neistä tai opintonsa keskeyttäneistä oppivelvollisista. Ilmoitusten toimit-
tamiselle ei olisi valtakunnallista yhteistä tietojärjestelmää, joten kun-
nan tulisi järjestää ilmoitusten vastaanottaminen ja käsittely tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Helsingissä opetus- ja koulutustoimijoiden mää-
rä poikkeaa merkittävästi muusta Suomesta. Kaupungin omien oppilai-
tosten lisäksi yksityisiä ja valtion oppilaitoksia on kymmeniä. Valtakun-
nallinen oppivelvollisuusrekisteri, johon kaikki oppivelvollisuuslain pii-
rissä olevat koulutuksen järjestäjät ja koulutuksen toteuttajat siirtävät 
tiedon oppivelvollisuusikäisen tilanteesta, on välttämätön edellytys ta-
kaamaan kunnalle ajantasaisen tiedon ja varmistamaan toiminnan lain 
velvoitteiden mukaan.

Valvontavastuullisen kunnan näkökulmasta tiedon siirtyminen ei voi pe-
rustua useille eri menetelmille ja väylille. On kannatettavaa kehittää val-
takunnallisia KOSKI- ja Opintopolku -järjestelmäratkaisuja vastaamaan 
paremmin oppivelvollisuuden uuden lainsäädännön velvoitteita. Kehit-
tämistyötä tulee tehdä siten, että kunnan tai koulutuksen järjestäjien vä-
liaikaisilta tietojen siirtoon ja tallentamiseen tarkoitetuilta erillisratkaisuil-
ta vältytään.

Oppivelvollisuusrekisteriä ylläpitävän henkilöstön lisäksi myös etsivällä 
nuorisotyöllä tulee olla pääsy rekisteriin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä 
tulee olla niiden oppivelvollisten ja heidän huoltajansa tavoittaminen ja 
ohjaukseen saattaminen, jotka kunnan tietojen mukaan eivät suorita 
oppivelvollisuutta.

On kannatettavaa, että oppivelvollisuuslain 20 §:ään on lisätty sanktio 
oppivelvollisen huoltajalle velvollisuutensa laiminlyönnistä. Tämä on lin-
jassa perusopetuslain 45 §:n kanssa. Ammatillisessa tai lukiokoulutuk-
sessa ei ole aiemmin ollut vastaavaa pykälää ja perusteluissa on täs-
mennettävä, minkälainen huoltajan toiminta katsotaan velvollisuuden 
laiminlyönniksi. Haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten huolta-
jat eivät aina riittävällä tavalla pysty tukemaan nuoren oppivelvollisuu-
den suorittamista. On täsmennettävä, mikä on koulutuksen järjestäjän 
velvollisuus tai tehtävä tällaisissa tilanteissa.

Hakeutuminen

Helsinki kannattaa, että oppivelvollisella olisi perusopetuksen päättymi-
sen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hel-
sinki pitää kuitenkin tärkeänä, että nykyistä hakujärjestelmää selkiyte-
tään ja kehitetään yhtenäisemmäksi. Nykyisellään hakijat hakevat eri 
hakujärjestelmissä eri hakuaikoina, ja hakeutumisvaihtoehtojen ja ha-
kujärjestelmän kokonaisuus ei hahmotu hakijalle selkeästi.
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Oppivelvollisuuden näkökulmasta olisi myös selkeää, että uusi yhteis-
haku palvelisi ensisijaisesti oppivelvollisia. Koulutuksen järjestäjä voisi 
näin suunnata paremmin aloituspaikat kyseiselle kohderyhmälle ja 
varmistaa heille opiskelupaikat. Toinen vaihtoehto olisi muuttaa yhteis-
haun valintaperusteita siten, että ne entistä vahvemmin suosisivat op-
pivelvollisia, jolloin yhteishaussa voisivat edelleen hakea myös oppivel-
vollisuusiän ylittäneet hakijat. Molemmat ratkaisut edellyttävät koulu-
tuksen järjestäjien sitoutumista sekä yhteishaun että jatkuvan haun to-
teuttamiseen ja opiskelupaikkojen varaamista molemmista hauista ha-
keville. Tutkintoon valmentavassa (TUVA) koulutuksessa on myös tär-
keää säilyttää jatkuva haku. Koulutuksen kohderyhmä on laaja, ja on 
tarpeellista varmistaa, että koulutukseen hakeutuvat voivat aloittaa kou-
lutuksen joustavasti.

Jatkossa maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutetun opiske-
lijan päivittäiset koulumatkat olisivat maksuttomia, jos kodin ja oppilai-
toksen välinen yhdensuuntainen matka olisi vähintään viisi kilometriä. 
Tämä vastaisi perusopetuslaissa säädettyä maksuttoman koulumatkan 
rajaa. Helsingin kaupungin näkökulmasta on haastavaa se, että jo ny-
kyisin kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen ha-
keutuu runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Hel-
singissä nuorten ikäluokat kasvavat. Koulumatkojen maksuttomuus voi 
entisestään lisätä Helsingin houkuttavuutta, ja koulutuspaikkojen kas-
vava kysyntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia 
päästä kotikaupungissa järjestettävään toisen asteen koulutukseen.

Ohjaus

Esityksessä kuvataan ohjauksen ja valvonnan vastuiden jakautuminen 
opetuksen järjestäjän, koulutuksen järjestäjän ja asuinkunnan välillä. 
On hyvä, että ohjausvastuut, ns. “saattaen vaihtaen” -periaate, on mää-
ritelty laissa selkeästi. On tärkeää, että vastuu oppivelvollisen ohjauk-
sesta on koko ajan jollakin laissa määritellyllä taholla, jotta oppivelvolli-
nen ei pääse putoamaan koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Viimesijai-
nen ohjaus- ja valvontavastuu olisi oppivelvollisen asuinkunnalla. Esi-
tyksessä kuitenkin todetaan, että yksittäisen asuinkunnan ohjaus- ja 
valvontavastuulle jäävien oppivelvollisten määrän ei odoteta olevan ko-
vin merkittävä. Helsingin kohdalla tämä määrä on kuitenkin huomatta-
van suuri verrattuna pienempiin kuntiin. Lisäksi on huomattava, että 
opiskelija, jolle on osoitettu oppivelvollisuuspaikka, tulee tarvitsemaan 
tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta.

Helsinki pitää tarpeellisena opinto-ohjauksen lisäämistä sekä peruso-
petukseen että toiselle asteelle. Siirtymävaiheen ohjauksessa on tärke-
ää kehittää moniammatillista ja -alaista yhteistyötä sekä oppilaitoksen 
sisällä että eri koulutuksen järjestäjien välillä. Keskeyttämisriskissä ole-
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via opiskelijoita on tavoiteltava aktiivisesti ja ehkäistävä keskeyttämisiä 
muun muassa yksilöllisen pedagogiikan keinoin. Onkin tärkeää, että 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjille taataan resurssit myös opinto-
ohjauksen laadun kehittämiseen sekä opetushenkilöstön ohjausosaa-
misen vahvistamiseen.

Esitys opiskelupaikan osoittamisesta on pääosin kannatettava. On hy-
vä, että säädetään, että valtakunnallisessa yhteishaussa oppivelvolli-
nen tulee valituksi tai osoitetaan TUVA-koulutukseen, jos hän ei tule 
valituksi tutkintokoulutukseen. Muutoksena 15 §:ään asuinkunnalle tuli-
si kuitenkin säätää oikeus osoittaa opiskelupaikka myös asuinkunnan 
järjestämään tutkintoon johtavaan koulutukseen silloin, kun oppivelvol-
linen täyttää tutkintokoulutuksen edellytykset.

Helsinki pitää kannatettavana oppivelvollisuuslain 15 §:n kirjausta siitä, 
että kaikille soveltuvaa koulutusta järjestäville säädetään velvollisuus 
ottaa vastaan kunnan osoittama oppivelvollinen. Kuitenkin opiskelupai-
kan osoittamisessa on huomioitava myös oppivelvollisen erityisen tuen 
ja vaativan erityisen tuen tarve. Vaativaa erityistä tukea voi saada vain 
sen järjestämiseen oikeutetuissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Jos 
opiskelijalla arvioidaan olevan vaativan erityisen tuen tarve, hänelle tu-
lisi osoittaa opiskelupaikka TELMA- tai TUVA-koulutuksessa sellaises-
sa oppilaitoksessa, jossa on mahdollisuus saada vaativaa erityistä tu-
kea. Käytännössä kunta osoittaisi opiskelijoita ammatillisiin erityisoppi-
laitoksiin sekä niille koulutuksen järjestäjille, joilla on rajattu vaativan 
erityisen järjestämislupa. Esityksestä ei selviä, miten toimitaan tilanteis-
sa, joissa vaativaa erityistä tukea tarjoavien koulutuksen järjestäjien 
opiskelijapaikat ovat täynnä. Vaikeasti vammaisella tai muutoin vaati-
vaa erityistä tukea tarvitsevalla nuorella on oltava yhdenvertaiset mah-
dollisuudet perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Ongelma opiske-
lupaikkojen riittävyydessä on olemassa jo nykyhetkellä, ja olisi tärkeää, 
että uudistuksessa esitettäisiin ratkaisu, jottei tilanne muutu entistä vai-
keammaksi vaativaa erityistä tukea tarvitseville.

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneen henkilön oikeus saada oh-
jausta tutkinnon suorittamisen jälkeen on kannatettava. Ehdotettu oi-
keus vastaisi lukiolain 25 §:n 4 momentissa säädettyä vastaavaa oi-
keutta jälkiohjaukseen, ja samanlainen oikeus jatko-ohjaukseen asettaa 
ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet yhdenvertaiseen asemaan 
lukiosta valmistuneiden kanssa ja tukee koulutuspolkujen toteutumista 
ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluihin. Lisäksi on hyvä, että esi-
tyksessä jälkiohjaus on rajattu pelkästään jatko-opintoihin hakeutumi-
seen ja näin jälkiohjaus on erotettu TE-hallinnon alle kuuluvasta suo-
raan työllistymiseen liittyvästä ohjauksesta. Lakimuutoksessa kuitenkin 
todetaan, että ohjausvelvoite kestäisi tutkinnon suorittamisvuotta seu-
raavan vuoden loppuun. On huomioitava, että ammatillisesta koulutuk-
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sesta valmistutaan pitkin vuotta, jolloin esimerkiksi tammikuussa ja jou-
lukuussa valmistuneet ovat tässä eriarvoisessa asemassa.

Koulutuksen toteuttaminen ja oppivelvollisuuden suorittaminen 

Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta suoritettaisiin lukiokoulutuk-
sessa, ammatillisessa koulutuksessa tai perusopetuksen jälkeisissä eri-
laisissa nivelvaiheen koulutuksissa. Oppivelvollisuus päättyisi viimeis-
tään silloin, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että 
oppivelvollisella on edelleen mahdollisuus keskeyttää opinnot saamatta 
tutkintoa valmiiksi. Jo nykyisellään toisen asteen koulutuksen haaste 
on keskeyttäminen ennen tutkinnon suorittamista. On huomattava, että 
oppivelvollisuus ei sinänsä tuo lisää tukea niille heikommassa asemas-
sa oleville nuorille, joiden elämäntilanne on vaikea ja oppimisen val-
miudet ovat heikot toisen asteen opintojen onnistumisen näkökulmasta.

Esityksessä ehdotetaan myös oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisten 
palveluiden laajentamista kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun 
koulutuksen opiskelijoille. Lisäksi palveluita ehdotetaan laajennettavak-
si oppivelvollisille, jotka suorittavat oppivelvollisuuttaan aikuisille tarkoi-
tetussa lukiokoulutuksessa tai ammattitutkintokoulutuksessa. On kan-
natettavaa, että kaikki oppivelvollisuuttaan suorittavat opiskelijat ovat 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain piirissä. Oppilas- ja opiskelijahuoltopal-
veluja tulee vahvistaa kaikilla kouluasteilla.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvolli-
sen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa laatia suun-
nitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen 
tai opiskeluoikeuden pidättämisen aikana. Koulutuksen järjestäjältä 
puuttuvat keinot velvoitteen täyttämiseen, mikäli oppivelvollinen ja/tai 
tämän huoltaja kieltäytyvät tai eivät ole kykeneviä osallistumaan suun-
nitelman laadintaan. Täyttyykö esimerkiksi tällaisessa tilanteessa oppi-
velvollisuuslain 20 §:n perusteet tuomita oppivelvollisen huoltaja oppi-
velvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon?

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään ha-
kemuksesta. Pienessä osassa kohderyhmän oppijoita haasteena on 
saada hakemukset päätöksen tekemiseksi. Näin on esimerkiksi tilan-
teessa, jossa perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilas viedään 
takaisin kotimaahansa. Koulutuksen järjestäjälle ja asuinkunnalle tulisi 
säätää lain 7 §:ään mahdollisuus päättää keskeyttämisestä tilanteissa, 
joissa oppivelvollisen tai huoltajan tavoittamiseen on pysyvä este.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Uudeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi yhdistettäi-
siin nykyiset perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoit-
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tuvat nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulu-
tukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus. Uuden valmentavan koulutuksen tavoitteena olisi antaa val-
miuksia sekä lukiokoulutukseen että ammatilliseen koulutukseen siir-
tymiseen, ja opiskelijan ei tarvitsisi vielä valmentavan koulutuksen aloit-
taessaan tietää, kumpaan koulutukseen hän aikoo hakeutua.

Helsinki kannattaa, että siirtymävaiheen koulutuksia yhtenäistetään si-
ten, että ne muodostavat opiskelijan kannalta selkeän koulutuskoko-
naisuuden ja että opiskelija voi suorittaa erilaisia sisältöjä tarpeidensa 
mukaan. Tällöin oppivelvollisen on mahdollista tutustua laajemmin eri 
vaihtoehtoihin ennen tutkintoon johtavan koulutuksen valintaa. On 
myös kannatettavaa, että jatkossa lukiokoulutukseen valmentavia sisäl-
töjä voidaan tarjota kaikille valmentavaa koulutusta tarvitseville, ei vain 
vieraskielisille, kuten tällä hetkellä on tilanne. Toisaalta Helsinki pitää 
tärkeänä, että vieraskieliset opiskelijat otetaan jatkossakin huo-
mioon erityisenä kohderyhmänä, sillä vieraskielisten osuuden Helsin-
gissä ennakoidaan kasvavan ja vieraskielisten oppivelvollisten hakeu-
tumista lukiokoulutukseen halutaan edistää. Koulutuksen kaikkien eri 
kohderyhmien huomioon ottaminen on tärkeää koulutuksen rakenteen 
ja sisällön suunnittelussa.

Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen jär-
jestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta lukiolaissa tarkoitetulle 
lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle taikka rekiste-
röidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 
§:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. Helsinki pitää tärkeä-
nä, että kuntaa kuullaan järjestämislupia myönnettäessä.

Luonnoksessa todetaan, että TUVA-koulutuksessa sovellettaisiin rin-
nakkain perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta an-
nettuja säädöksiä. Tämä asettaisi eri koulutusmuodoissa opiskelevat 
oppivelvolliset eriarvoiseen asemaan, ja tällöin saman kunnan tai kou-
lutuksen järjestäjän koulutuksissa sovellettaisiin eri lakeja. Esimerkiksi 
erityisestä tuesta säädettäessä on ongelmallista, että opiskelija saa eri-
tyisen tuen perusteella erityisiä apuvälineitä ja avustajapalveluita eri 
lainsäädännön nojalla riippuen siitä, onko hän perusopetuksen, amma-
tillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen koulutuksen järjestäjän opiske-
lijana. TUVA-koulutuksen lainsäädäntöä ja säädösperustetta tulee 
edelleen kehittää siten, että uusi koulutusmuoto muodostaa selkeän 
lainsäädännöllisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden. Myös TUVA-
koulutuksen opettajien kelpoisuusasetuksesta tulee antaa oma asetus.

Esityksessä todetaan, että tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuk-
sen laajuus on 38 viikkoa. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja oh-
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jausta eri oppimisympäristöissä keskimäärin 29 tuntia opiskeluviikkoa 
kohti. Helsinki ehdottaa tätä kirjausta muutettavaksi 17 §:stä. TUVA-
koulutuksen tunti- ja viikkoperusteinen määrittely asetuksessa ei toteu-
ta jatkuvan oppimisen periaatetta eikä osaamisperusteisuutta. Paluu 
läpäisy- ja aikaperiaatteeseen ohjaa väärällä tavalla etenemisen seu-
rantaa tunteihin ja viikkoihin, kun olennaista on kuitenkin panostaa kou-
lutuksen toteutuksissa yksilöllisyyttä, joustavuutta ja osaamista edistä-
viin ratkaisuihin. Lisäksi myös rahoituksen tulee kannustaa opiskelija-
lähtöisyyteen ja osaamisperusteisuuden toteuttamiseen eikä opetus-
viikkojen laskentaan.

Lausunnon keskeinen sisältö

Koronakriisi tulee näkymään kuntien taloudessa useiden vuosien ajan 
ja aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tulomenetyksiä ja meno-
lisäyksiä. Oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannukset 
on korvattava kunnille täysimääräisesti. Esityksen mukaiset kustannuk-
set ovat alimitoitettuja etenkin oppimateriaalien, -välineiden ja ohjauk-
sen osalta. Myöskään kunnille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjil-
le hallinnollisista velvoitteista syntyviä kustannuksia ei ole kattavas-
ti huomioitu, vaan toimijoiden odotetaan pyrkivän hyödyntämään kaikkia 
eri kustannusten vähentämiskeinoja tarkoituksenmukaisella taval-
la. Jos uudistukseen ei pystytä osoittamaan riittävää rahoitusta, sitä ei 
pidä toteuttaa nykyisessä tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset 
haasteet ovat kunnissa kasvamassa. Julkisen talouden tasapainottami-
seksi kuntien menoja ei ole mahdollista kehyskaudella kasvattaa. Kun-
tien tehtävien ja velvoitteiden määrää ei saa kokonaisuudessaan lisätä, 
ja myös kaikkien hallitusohjelmaan kirjattujen uusien, pysyvien ja mää-
räaikaisten julkisen sektorin menolisäysten ajoitus ja mitoitus on arvioi-
tava tarkoin.

Mikäli rahoitus pystytään takaamaan, tulee lakien astua voimaan aikai-
sintaan 1.8.2022. Helsingissä järjestetään noin 13 % koko Suomen toi-
sen asteen koulutuksesta, joten uudistuksen vaikutukset kohdistuvat 
merkittävässä määrin Helsinkiin. Esitetty aikataulu ei anna riittävästi ai-
kaa toteuttaa lain velvoitteet, valmistella sen vaatima rahoitus sekä 
huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta. Lain toimeen-
pano esitetyssä aikataulussa on ongelmallista etenkin valvontaan ja oh-
jaukseen liittyvien tietojärjestelmien kehittämisen, oppimateriaali- ja vä-
linehankintojen sekä syksyllä 9. vuosiluokkansa aloittavien oppivelvol-
listen osalta, joita lain määrittelemä hakeutumisvelvollisuus koskisi jo 
ennen lain voimaantuloa.

Esityksessä on useita kannatettavia rakenteellisia uudistuksia. Näitä 
ovat esimerkiksi hakeutumisvelvollisuus, “saattaen vaihtaen”-periaate 
sekä tehostettu opinto-ohjaus perusopetuksessa ja toisella asteella. 
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Samoin kannatettava on uusi, yhtenäisempi nivelvaiheen koulutus ja 
tavoite sen rahoituksen yhtenäistämisestä. Rahoitusjärjestelmiä tulisi 
kuitenkin uudistaa esitettyä laajemmin. Eri koulutusmuotojen rahoitus-
järjestelmät tulisi yhtenäistää perusteiltaan ja perusrahoituksen osuutta 
tulisi nostaa ammatillisessa koulutuksessa 80 %:iin. Erilaiset rahoitus-
perusteet oppivelvollisuuden toteuttamisessa eivät ole tarkoituksenmu-
kaiset, sillä rahoitusjärjestelmän tulisi tukea oppivelvollisuuden suorit-
tamista kaikissa koulutusmuodoissa. Lisäksi rahoitusperusteissa tulisi 
huomioida porrastuksina erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat se-
kä vieraskieliset opiskelijat.

Esityksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun oppivelvollinen täyttää 
18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisella on edelleen mahdolli-
suus keskeyttää opinnot saamatta tutkintoa valmiiksi. Jo nykyisellään 
toisen asteen koulutuksen haaste on keskeyttäminen ennen tutkinnon 
suorittamista. On huomattava, että oppivelvollisuus ei itsessään tuo li-
sää tukea niille nuorille, joiden elämäntilanne on vaikea ja opiskeluval-
miudet ovat heikot toisen asteen opintojen suorittamiseen. Esityksen 
mukaiset rakenteelliset uudistukset voitaisiin toteuttaa myös ilman op-
pivelvollisuuden laajentamista.

Asuinkunnan tehtäväksi esitetty oppivelvollisuuden valvonta edellyttää 
valtakunnallista tietojärjestelmää (ns. oppivelvollisuusrekisteriä), johon 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tallentavat tiedon oppivelvollisen ti-
lanteesta ja jonka kautta tehdään ilmoitus kunnalle, mikäli oppivelvolli-
suuden suorittaminen keskeytyy. Helsingissä opetuksen ja koulutuksen 
toimijakenttä eroaa merkittävästi muusta maasta. Kaupungin omien 
oppilaitosten lisäksi yksityisiä ja valtion oppilaitoksia on kymmeniä. Val-
takunnallinen oppivelvollisuusrekisteri on välttämätön edellytys takaa-
maan ajantasaisen tiedon ja varmistamaan toiminnan uuden lainsää-
dännön velvoitteiden mukaan. On myös kannatettavaa kehittää jo ole-
massa olevia järjestelmäratkaisuja. Yhteisen järjestelmän tulisi kuiten-
kin olla käytettävissä lain toimeenpanon alkaessa, jotta kuntien tai kou-
lutuksen järjestäjien väliaikaisilta erillisratkaisuilta vältytään.

Helsingin kaupungin näkökulmasta haastavaa on se, että jo nykyisin 
kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuu 
runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Helsingissä 
nuorten ikäluokat kasvavat. Koulumatkojen maksuttomuus voi entises-
tään lisätä Helsingin houkuttavuutta, ja koulutuspaikkojen kasvava ky-
syntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä 
kotikaupungissa järjestettävään toisen asteen koulutukseen.

Esittelijän perustelut
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungilta 15.6. 
mennessä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnal-
le oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kaupunginhal-
litus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa opetus- 
ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön 26.5. mennessä. Hallituksen 
esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottami-
sesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulu-
tuksen maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten 
ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Ministeriö pyytää lausunnon 
antajia ilmaisemaan kantansa esitettyjen uudistusten sisältöön, laajuu-
teen ja voimaantulon ajankohtaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin kustannuslaskelma
2 Lausuntopyyntö 30.4.2020
3 Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 125
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2019 arviointikertomuksesta

HEL 2019-004956 T 00 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksesta:

27 STRATEGIA JA JOHTAMINEN/ KAUPUNGINKANSLIAN, PORMESTARIN JA APULAIS-
PORMESTAREIDEN TOIMIALOILLE ANTAMA OHJAUS

Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee selventää toimialansa henkilöstölle 
apulaispormestarin ja toimialajohdon välinen työnjako.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla apulaispormestari ja toimiala-
johto tapaavat säännöllisesti toisiaan, informoivat toisiaan ajankohtai-
sista asioista ja käyvät dialogia tulossa olevista asioista.

Näissä keskusteluissa sovitaan usein myös yksityiskohtaisemmin toi-
mintatavasta ja viestinnästä jonkin asian hoitamiseksi. Dialogi jo pää-
tösten valmisteluvaiheessa on tarkoituksenmukaista, eikä se vähennä 
esimerkiksi toimialajohtajan tehtävää ja vastuuta lautakunnan asioiden 
esittelijänä.

Apulaispormestari kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäse-
nenä sekä lautakunnan puheenjohtajana tuo toimialan tietoon poliittisia 
näkemyksiä ja tahtotilaa palveluiden kehittämiseen ja toiminnan paran-
tamiseen. On luontevaa apulaispormestarin vastatessa kaupunkilaisten 
osallisuudesta, että apulaispormestari tuo toimialan johdolle tiedoksi 
kaupunkilaisten palautetta palveluista ja kuntalaisten tarpeita palvelui-
den parantamiseksi. 

Toimialajohtaja johtaa toimialaa, sen operatiivista toimintaa sekä kau-
punkistrategian hankkeiden ja linjausten toimeenpanoa. Näin ollen toi-
mialajohtaja myös vastaa toimialan toiminnasta ja taloudesta. Palvelu-
kokonaisuuden johtajat puolestaan johtavat oman palvelukokonaisuu-
tensa toimintaa ja taloutta ja hallintojohtaja hallintopalveluiden toimin-
taa ja taloutta.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on noin 14 000 työntekijää yli 
700 toimipaikassa. Toimialalla tullaan selventämään koko henkilöstölle 
apulaispormestarin ja toimialajohdon työnjakoa. Työnjaosta tehdään 
kirjallinen esitys, jossa selostetaan apulaispormestarin sekä toimiala-
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johtajan ja palvelukokonaisuuden johtajien sekä hallintojohtajan tehtä-
viä ja vastuita sekä toimintatapoja. 

32 STRATEGIA JA JOHTAMINEN/ TILANKÄYTÖN TEHOSTAMISEN VAIKUTUKSET

Kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee päiväkotien 
peruskorjauksissa ja rakentamisessa varmistaa, että erityisesti pienistä lapsista 
koostuville lapsiryhmille on varattu riittävästi rajattavissa olevia rauhallisia tiloja.

Toimialalle suunniteltavissa tiloissa toimiala ohjeistaa ja tilapalvelut oh-
jaavat tilojen toiminnallisten ratkaisujen toteutumista. Toimialan tila-
suunnittelussa pyritään mahdollisimman muuntojoustaviin tiloihin, jotka 
tarvittaessa palvelevat koko toimialaa. 

Varhaiskasvatuksen tilojen osalta ohjeistus tullaan kiteyttämään suun-
nittelijoille laadittavaan Päiväkodin käsikirjaan. Käsikirjaa työstetään 
käyttäjien, palvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Tavoitteena on monipuolinen ja muunneltava tilarakenne, jos-
sa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mu-
kaan. Ohjeen mukaan ryhmän toiminta-alue muodostuu useammasta 
erikokoisesta ryhmätoiminnan tilasta. Tilojen osalta huolehditaan, että 
ei synny ratkaisuja ja tilanteita, joissa viereisten tilojen samanaikainen 
toiminta häiritsisi toisiaan.

Lautakunnan näkemyksen mukaan tulevissa peruskorjauksissa ja uu-
disrakennuksissa tulisi huomioida nykyistä paremmin se, että tilat ovat 
rajattavissa rauhalliseen pienryhmäkäyttöön. Tilat tulee myös suunnitel-
la niin, että lapsiryhmien on mahdollista toimia päiväkodissa erillisissä 
tiloissa, eikä niin, että suuri osa päivästä vietetään yhteisessä tilassa 
muiden ryhmien kanssa.

Päiväkotien ja koulujen rakennuttamis- ja korjausprojektit ovat toistu-
vasti viivästyneet. On syytä huolehtia siitä, että kaupunkiympäristön 
toimialalla on riittävästi suunnitteluresurssia näihin suunnitteluprojektei-
hin tekemällä tarvittavia lisärekrytointeja. Mikäli tämä ei merkittävästi 
nopeuta kyseisten rakennuttamis- ja korjausprojektien toteuttamista, 
niin Helsingin kaupungin on myös voimakkaammin tukeuduttava ulko-
puoliseen suunnitteluapuun, jotta kaupungin korjausvelkaa voidaan vä-
hentää nykyistä nopeammin.

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siir-
tyminen siten, että asiakkaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallistua tilojen 
suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on siirtynyt Töysänkadun moni-
toimitiloihin joulukuussa 2016.
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40 ERIARVOISUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY/ VARHAISKASVATUKSEN TAVOIT-
TEIDEN TOTEUTUMINEN

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että ruotsinkielinen varhais-
kasvatus toteutuu lapsen äidinkielellä varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatushenkilöstön saatavuus on heikko. Toi-
miala joutui tarjoamaan tammikuussa 2020 suomenkielisestä varhais-
kasvatuspaikkaa osalle ruotsinkielistä hakijoista. Maaliskuussa 2020 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta paikan ottaneet viisi lasta pys-
tytiin kuitenkin sijoittamaan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Itäi-
sellä alueella haasteena on varhaiskasvatuspaikkaa hakevien suuri 
määrä suhteessa olemassa oleviin paikkoihin sekä henkilöstön rekry-
tointivaikeudet. Pohjoisella alueella elokuussa 2020 päiväkoti Humlanin 
myötä saadaan lisäpaikkoja.

Toimiala on panostanut henkilöstön saatavuuteen. Ruotsinkielisessä 
varhaiskasvatuksessa on keväällä 2020 järjestetty laaja ja näkyvä rek-
rytointikampanja. Alkuvuodesta lähtien haettavana on ollut 133 toimea 
(varhaiskasvatuksen opettajia 65 ja lastenhoitajia 68). Hakemuksia on 
tullut 194, joista opettajia 71 ja lastenhoitajia 123. Hakukohteet ovat 
vaihdelleet, joihinkin toimipaikkoihin on tullut useampia hakemuksia ja 
toisiin vähemmän tai ei ollenkaan. 

Toimialalle on rekrytoitu projektisuunnittelija, joka tukee rekrytointia, 
markkinointia ja yhteistyötä eri verkostoiden ja koulutusten tarjoajien 
kanssa.  Kevään 2020 kohdennettua somemarkkinointiviestintää jatke-
taan. Lisäksi hakusanamainonta on käynnistetty ruotsiksi ja suomeksi. 
Edurekry-uutiskirjeeseen on lisätty ruotsinkielistä materiaalia. Face-
book-ryhmiin on jaettu tietoa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen rekry-
toinneista sekä vastattu kiinnostuneiden viesteihin. Lisäksi tehdään / on 
tehty kolme videota ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, joita jae-
taan. Kanslian kanssa suunnitellaan LinkedIn-suorahakua ruotsinkieli-
seen varhaiskasvatukseen.

Tarkastuslautakunta pyytää lausuntoa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tulee tehostaa toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan vaikuttamiseksi 
erityisesti vaikuttamalla valtioon opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi

Helsingin kaupunki on tehnyt vaikuttamistyötä opetus- ja kulttuuriminis-
teriöön kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon järjestämisluvan 
saamiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon (varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajat). Helsingin kaupunki on edistänyt myös ruotsinkielisen kas-
vatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestämisluvan myöntämistä 
Prakticumille.  
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Lisäksi yhteistyötä on tiivistetty suoraan oppilaitosten kanssa tapaamal-
la yliopistojen dekaaneja/varadekaaneja sekä ammattikorkeakoulujen 
edustajia. Tapaamisissa on käsitelty mm. monimuotoisten pätevöity-
miskoulutuspolkujen mahdollisuuksia sekä harjoittelijayhteistyötä. 

Lisäksi jatketaan menestyksekkäitä rekrytointeja kohdentamalla jatkos-
sakin markkinointitoimia kuntiin, jossa on irtisanottu tai lomautettu var-
haiskasvatushenkilökuntaa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus - Task Force -työryhmä 
asetettiin joulukuussa 2019 ja siitä valmistellaan loppuraporttia. Loppu-
raportin keskeisiä johtopäätöksiä tullaan hyödyntämään jatkossa mm. 
vaikuttamistyössä opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee panostaa päivittäisestä toiminnasta 
viestimiseen päiväkodeissa ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen toimipisteissä on käytössä erilaisia jaettavia toi-
minnasta kertovia viikko- tai kuukausitiedotteita. Varhaiskasvatuksen 
aloittamiseen ja tutustumisjaksoon on laadittu yhtenäinen tiedote huol-
tajille. Tiedote liitetään varhaiskasvatuspäätökseen ja Internet-sivuille 
on luotu suoralinkki http://www.hel.fi/varhaiskasvatusalkaa, ruotsinkieli-
nen http://www.hel.fi/smabarnspedagogikenstartar. Syksyllä toteute-
taan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, jossa arvioidaan aloituksen 
asiakaskokemus.

Varhaiskasvatuksen kokeilupäiväkodeissa (Inno-päiväkodit) on käytös-
sä ryhmäportfoliot. Portfoliot ovat suunnittelun, arvioinnin ja toiminnan 
kokonaisuus, jolla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa tehdään näky-
väksi huoltajille. Huoltajat saavat portfolion kautta tiedon lapsiryhmän ja 
oman lapsen arjesta varhaiskasvatuksessa. Portfolion käyttöä laajen-
netaan syksyllä 2020 kaikkiin ryhmiin. 

Sähköinen yhteydenpitoväline perheiden kanssa on kehitteillä osana 
toimialan Asti - asioinnin tietojärjestelmää. Käynnissä ovat viestintäka-
navan toteuttamisen kartoitus ja ohjelmistokomponentin määrittely.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimia-
lan lapsiperheiden palvelujen kanssa edistää muunkielisten osallistumista varhais-
kasvatukseen.

Neuvolan 3- ja 4-vuotismääräaikaistarkastusten yhteydessä perheille, 
joissa lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä jaetaan monikieli-
nen esite varhaiskasvatuksesta. Lisäksi varhaiskasvatuksen Hyve 4 -
keskustelurunkoon ja neuvolan tiedonsiirtolomakkeelle on lisätty moni-
kielisiä lapsia varten kielen kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
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Neuvolan kanssa yhteistyössä on myös päivitetty Ota koppi -sivusto, 
joka on suunniteltu neuvolan, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuope-
tuksen henkilökunnalle kielitietoisen pedagogisen toiminnan edistämi-
seen ja lapsen kielitaidon kehityksen tueksi. Tavoitteena on kaikkien 
lasten yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen sekä 
kielitietoisen toiminnan lisääminen. 

Toimialalla on valmisteilla ohjaus-ja asiointimallin pilotti, jonka tavoit-
teena on sujuvoittaa hiljattain saapuneiden perheiden hakeutumista 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä lisätä tietoa toimialan pal-
veluista maahantulon alkuvaiheen neuvontapalveluissa.

46 ERIARVOISUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY/ LAPSIPERHEIDEN KOTOUTTAMI-
NEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALALLA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee edistää henkilöstön osaamista maa-
hanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisilla kou-
lutuskokonaisuuksilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteuttaa osana Maahanmuutta-
jien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa koulutuskoko-
naisuuden kielitietoisuuden pedagogisesta soveltamisesta, osaamisen 
tunnistamisesta sekä rasismin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. 
Koulutukset käynnistyivät keväällä 2019 ja laajenevat vuosina 2020 ja 
2021 koskemaan kaikkia palvelukokonaisuuksia. Tavoitteena on kou-
luttaa puolet toimialan henkilöstöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Koulutukset on suunnattu kaikkien palvelukokonaisuuksien johdolle ja 
henkilöstölle. Koulutus antaa henkilöstölle ymmärrystä siitä, mitä kieli-
tietoisuudella tarkoitetaan ja mikä merkitys kielitietoisella toimintakult-
tuurilla omassa työyhteisössä on. Koulutuksen jälkeen henkilöstöllä on 
ymmärrys siitä, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan ja mikä merkitys kie-
litietoisella toimintakulttuurilla omassa työyhteisössä on. Henkilöstö 
osaa tunnistaa sen, miten rasismi ilmenee omalla koulutusasteella, saa 
monipuolisesti välineitä rasismiin puuttumiseen ja yhdenvertaisen toi-
mintakulttuurin rakentamiseen. 

Koulutukset toteutetaan pääosin työyhteisötasolla ja työpajamuotoises-
ti. Koulutusten toteutumista ja toimintakulttuurin muutosta tullaan to-
dentamaan osallistuneiden määrillä ja suhteellisella osuudella ja koulu-
tuksiin liitettävällä laadullisella palautteella. Tuloksista raportoidaan 
osana Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuun-
nitelman loppuraporttia vuonna 2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä kotivanhempien kielikoulutusta 
(Kotiva-kurssit) eli suomen kielen kursseja pienten lasten kotivanhemmille.
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Helsingin työväenopisto toteuttaa Kotiva-koulutusta kotona pientä lasta 
hoitaville kotivanhemmille. Kielikoulutus yhdistää suomen kielen koulu-
tuksen, kotoutumista tukevan sisällön sekä ura- ja yhteiskuntaohjauk-
sen. Koulutuksen aikana järjestetään lastenhoito. Toimintaa toteute-
taan 12 leikkipuistossa ja pisteessä ympäri Helsinkiä. Vuosittain koulu-
tukseen hakijoita on noin 330 henkilöä. Hakijoista noin puolet saapuu 
kielitaitokartoitukseen, jonka kautta heidät ohjataan kursseille. Kartoi-
tukseen saapuneista lähes kaikki saavat kurssipaikan. Ei-velvoittavissa 
maahanmuuttajakoulutuksissa kartoitukseen osallistumisprosentti on 
yleisestikin noin 50 prosenttia, joten pelkkä koulutukseen hakijoiden 
määrä ei siten anna oikeaa kuvaa opiskelijapaikkojen riittävyydestä.

Toimiala on saanut toiminnalle pysyvän rahoituksen osaksi toimialan 
talousarviota vuodesta 2020 alkaen ja näin ollen koulutusmuodosta on 
tullut pysyvä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu lisärahoitusta 
toiminnan kehittämiseen sekä kahden lisäryhmän perustamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksessa tulee toteuttaa laa-
jemmin monikielisen ohjauksen mallia ulkomaalaistaustaisten lasten tueksi.

Monikielisiä ohjaajia on viisi ja he toimivat yhteensä 18 päiväkodissa. 
Tämän lisäksi 1 ohjaajista toimii koko varhaiskasvatusalueella.

Monikielinen ohjaus on vahvistanut ulkomaalaistaustaisten lasten ja 
huoltajien osallisuutta sekä lisännyt huoltajien tietoa varhaiskasvatuk-
sesta ja omasta roolistaan lapsen opinpolun tukemisessa. Monikielinen 
ohjaus on myös parantanut kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä.

Monikielisen ohjauksen jatkoedellytyksiä harkittaessa on todettu, että 
mallin vaikutukset tulee arvioida ennen mahdollista laajentamista. Mal-
lin arviointi tehdään vuoden 2020 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee lisätä huoltaja-lapsi-
läksykerhomallia, jossa vahvistetaan maahanmuuttajahuoltajien mahdollisuuksia 
tukea oppilasta koulutyössä omalla äidinkielellään kotona.

Peruskouluissa on toteutettu Buddyschool-toimintamallia, jossa hei-
kommin koulussa pärjäävät oppilaat opettavat nuorempia oppilaita ja 
samalla oppivat itse. Toiminnassa on mukana 39 koulua, 150 opettajaa 
ja yli 5 500 lasta ja nuorta. Malli on parantanut oppimistuloksia sekä li-
sännyt myös maahanmuuttajanuorten oppimisen edellytyksiä.

Toimiala on tehnyt yhteistyötä Suomen Punaisen ristin kanssa läksy-
helppi-toiminnassa ja tuottanut yhdessä SPR:n kanssa esitteen 15 kie-
lellä alakoululaisten vanhemmille. Esitteessä painotetaan monikielisyy-
den etuja sekä markkinoidaan läksytukitoimintaa eri kielillä vanhemmil-
le. 
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Lisäksi vanhemmille ja lapsille avointa läksykerhotoimintaa on järjestet-
ty Oodissa ja Maunulassa. Parhaillaan selvitetään, voisiko huoltaja-
lapsi-läksykerhotoiminta laajentua osaksi leikkipuistotoimintaa. 

Kielitietoisen samanaikaisopetuksen pilotin kautta kehitetään mallia, 
jossa eri kielten joustavaa käyttöä oppimisen tukena aktivoidaan ope-
tuksessa ja samalla kannustetaan vanhempia käymään läpi keskeisiä 
käsitteitä ja asioita kotona omalla kielellä. Äidit mukaan -hankkeen toi-
mintaa tullaan pilotoimaan Keinutien ala-asteella. Malli tulee osaltaan 
edistämään huoltajien valmiuksia tukea lastensa oppimista ja koulun-
käyntiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee varmistaa, että opis-
kelijahuolto kutsuu koolle monihallintokuntaisen kehittäjätyöryhmän, joka kartoittaa 
ajankohtaista tietoa kotoutujien oppimista haittaavista erityiskysymyksistä, kuten 
kunniaväkivallasta ja traumakokemuksista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on perustettu Maahanmuutta-
jien oppimisen erityiskysymysten työryhmä, johon kuuluvat oppilas-ja 
opiskelijahuollon päälliköt, asiantuntijoita palvelukokonaisuuksista, kult-
tuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan maa-
hanmuuttajapalvelut sekä poliisi. Työryhmä perustettiin helmikuussa 
2020. Työryhmä toimii asiantuntijaverkostona vaihtaen tietoa ajankoh-
taisista ilmiöistä, jotka haittaavat oppimista. Työryhmän työ liittyy Tur-
vallinen Helsinki-verkoston työhön sekä oppilas-ja opiskelijahuollon 
muihin toimialarajat ylittäviin verkostoihin. 

Työryhmä tarkastelee erilaisia maahanmuuttajien oppimiseen ja opis-
keluun liittyviä ilmiöitä ja laatii suosituksia ja ohjeita mahdollisten on-
gelmien ratkaisemiseksi. Käsiteltäviä asioita ovat olleet esimerkiksi 
kunniaväkivallan ehkäisy ja toimintaohjeet tilanteisiin, joissa sitä ilme-
nee, erilaisilla maassaolon oikeuksilla olevien mahdollisuudet opiskella 
ja työskennellä, kouluterveyskyselyn tulokset ulkomaalaistaustaisten 
osalta sekä rasismiin liittyvät ilmiöt sekä lasten yhdenvertaisuuden to-
teutuminen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee toteuttaa laajemmin monikieli-
sen ohjauksen mallia ulkomaalaisten oppilaiden tueksi.

Monikielisiä ohjaajia on tällä hetkellä kaksi ja he toimivat yhteensä 4 lu-
kiossa (sisältäen aikuisten perusopetuksen). Alustavan arvion mukaan 
monikielisen ohjauksen on todettu hyödyttävän opiskelijoita, huoltajia 
kuin lukioiden henkilökuntaakin. 

Päivälukioissa monikielinen ohjaus on vahvistanut ulkomaalaistaustais-
ten nuorten ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä lisännyt huoltajien 
tietoa lukio-opinnoista ja koulutusjärjestelmästä. Monikielinen ohjaus on 
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parantanut kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Aikuislukiossa 
monikielinen ohjaaja on tarjonnut opiskelijoille tukea opintoihin ja kotou-
tumiseen liittyen.

Monikielisen ohjauksen jatkoedellytyksiä harkittaessa on todettu, että 
mallin vaikutukset tulee arvioida ennen mahdollista laajentamista. Mal-
lin arviointi tehdään vuoden 2020 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee toteuttaa rekrytoinnissa posi-
tiivista erityiskohtelua, jossa kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta 
tehtävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuuluva.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tiedotettu esihenkilöitä posi-
tiivisen erityiskohtelun periaatteesta osana uuden rekrytointijärjestel-
män käyttöönottoa sekä osallistuttu anonyymin rekrytoinnin kokeiluun.

Lukion henkilöstöstä valtaosa on virkasuhteista henkilöstöä. Virkasuh-
teessa olevan henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan kunnallisesta 
viranhaltijasta annettua lakia sekä opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annettua asetusta. Lisäksi rekrytoinnissa noudate-
taan Helsingin kaupungin henkilöstöhankinnan periaatteita, joiden ta-
voitteena on edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-
arvoa. Periaatteissa todetaan, että kaupungin käytäntönä on, että kah-
desta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta valitaan aliedustet-
tuun ryhmään kuuluva.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tulee 
suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä ulkomaalaisten oppijoiden ja huoltajien 
kanssa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pilotoidaan asiointimallia Stadin 
osaamiskeskuksen asiakkaiden kanssa. Lisäksi tehostetaan oppisopi-
musta väylänä pätevöityä ei-kelpoisille lastenhoitajille. Työnantajien ja 
opiskelijoiden kanssa pilotoidaan työpaikoilla tapahtuvaa S2-opetusta 
kahdella alalla ja toimintamallia laajennetaan muille aloille. 

Osaamiskeskuksessa toteutetaan asiakaskuulemisia toiminnan kehit-
tämiseksi. Asiakaskuulemisia on toteutettu 15 eri ryhmässä. Ryhmä-
muotoisissa kuunteluissa asiakkaat saivat keskustella vapaasti ja ano-
nyymisti. Ryhmien anonyymi palaute välitettiin opettajille ja koulutus-
päälliköille. Ryhmien toimintaa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta.

Lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tarjotaan Työpaikka suomi -
koulutuksia ammatillisen kielitaidon kehittämiseen kaikkien asteiden ul-
komaalaistaustaisille ammattilaisille. 
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Alaikäisten oppijoiden huoltajille on toteutettu huoltajakysely, johon 
vastasi 16 % (255 hlöä) alaikäisten oppijoiden huoltajista. Palautteet 
käsitellään kampuksilla ja niiden perusteella laaditaan kehittämiselle 
toimenpidesuunnitelmat. Oppilaitoksessa vuonna 2019 käynnistynyt 
OHJUS- asiantuntijatiimi (opiskelijatoimintaa ohjaavat opettajat) suun-
nittelevat yhdessä oppijoiden kanssa oppilaitoksen toimintaa sekä te-
kee aloitteita uusien palveluiden kehittämiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tule tar-
kentaa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa toimipistekohtaiset osaamisen kehit-
tämisen tavoitteet eri henkilöstöryhmille ja toimintakulttuurin muutokselle.

Osana toimialan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehit-
tämissuunnitelmaa on laadittu Stadin ammatti- ja aikuisopiston henki-
löstön osaamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma. 
Tavoitteena on lisätä henkilöstön taitoa kielitietoisuuden pedagogiseen 
soveltamiseen, ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä tai-
toa tunnistaa ja puuttua rasismiin. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston johdon osaamista kehitetään lisäämäl-
lä tietoa kielitietoisuudesta ja rasismista. Tarkoituksena on antaa val-
miuksia johtaa kielitietoista ja yhdenvertaista toimintaympäristöä. Ta-
voitteen saavuttamiseksi on käynnistetty Luulot pois -
valmennusohjelma.

Lisäksi valittujen alojen ammatillisten opettajien kanssa jatketaan työ-
pajoissa syksyllä 2020 osaamisen tunnustamisen käytänteiden luomis-
ta koko henkilöstön osalta. Osana vuoden 2020 Pedaboosteria (henki-
löstön osaamisen kehittämisen foorumi) on toteutettu osaamisen tun-
nistamisen ja tunnustamisen työpaja, johon sisältyi myös ulkomailla 
hankittu osaaminen ja sen tunnistaminen. Kielitietoisuuden teemalla to-
teutetaan kehittämispäiviä kielitietoisuuskiertueet, jotka antavat peda-
gogiselle henkilöstölle syvällisemmän mahdollisuuden vertaisoppimi-
seen ja kokemusten vaihtamiseen.

54 DIGITALISAATIO JA SÄHKÖISET PALVELUT/ DIGITAALISTEN ASIOINTIPALVELUJEN 
LAATU

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki 
voi tarjota ennen asiakkaan tekemää aloitetta silloin, kun kaupungilla on palvelutar-
ve tiedossa.

Proaktiivisuus palveluiden tarjonnassa on aina ensin varmistetta lain-
säädäntö ja rajoitukset, sikäli kuin ne edellyttävät asiakkaan profilointia 
ennen asiakkuuden alkamista.
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Toimiala on toteuttanut proaktiivinen esiopetukseen haun, pilotointi teh-
ty kahdella varhaiskasvatusalueella keväällä 2020. Kokeilussa mukana 
olevien perheiden ei tarvitse hakea esiopetuspaikkaa, vaan heille tarjo-
taan paikkaa tekstiviestillä oman asuinalueen oppilaaksiottoalueelta. 
Huoltaja joko hyväksyy tai hylkää tarjotun paikan. 

Valmisteilla on sähköinen kouluun ilmoittautuminen, jossa koulutulok-
kaiden huoltajille lähtee vuoden alussa oppivelvollisuusilmoitus (kirjeit-
se), jonka ohjeiden mukaan huoltajat voivat ilmoittaa lapsensa seuraa-
vaksi syksyksi kouluun sähköisesti. Lapselle tarjotaan ensisijaisesti 
omaa lähikoulua.

Lisäksi tulevassa asioinnin tietojärjestelmässä, ASTIssa on tarkoitus ol-
la käytössä koko oppimisen elinkaaren ajan, eli varhaiskasvatuksesta 
toisen asteen opintoihin saakka. ASTI-hankkeessa tavoitteena on jär-
jestelmän kehittäminen yksi osa kerrallaan sekä tiivis yhteistyö tulevien 
käyttäjien kanssa.

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen kehittää palvelujen yhteentoimi-
vuutta niiden tietojen osalta, jotka asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muuta 
kautta käytössään.

Lainsäädännön mukaan tietoja ei voidaan käyttää muuhun tarkoituk-
seen, kuin mihin ne on alun perin kerätty, joten palveluiden yhteentoi-
mivuudessa tulee huomioida se, mihin tarkoitukseen kaupunki on tiedot 
kerännyt.

Opetuksen järjestäjällä ja oppilas- ja opiskelijahuollolla on tietyin edelly-
tyksin mahdollisuus saada palveluiden tuottamiselle välttämättömiä so-
siaalipalveluiden ja terveydenhoidon piiriin kuuluvia tietoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluissa hyödynnetään laajasti Helsin-
gin väestötietojärjestelmästä ja Facta-kuntarekisteristä saatavia tietoja

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen kehittää digitaalisia palveluita si-
ten, että asiakas voisi hoitaa asiansa alusta loppuun saman palvelukanavan kautta.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen saman palvelukanavan kautta on 
kannatettavaa lainsäädännön antamien mahdollisuuksien rajoissa. 
Kaupungin yhteisen asiointikanavan kehittäminen integroimalla se 
suomi.fi -palveluihin toisi huomattavan synergiaedun niin kaupungille 
kuin kaupunkilaiselle.

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen säilyttää perinteiset palvelut digi-
taalisten palveluiden rinnalla palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden varmis-
tamiseksi.
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Toimialan sähköisen palveluiden rinnalla on mahdollista saada edel-
leen palvelua perinteisiä kanavia pitkin, esim. puhelinpalvelu, perintei-
set lomakkeet ja asiointi toimipisteissä. Rinnakkaisten palveluiden säi-
lyttäminen vaatii resursointia.

66 DIGITALISAATIO JA SÄHKÖISET PALVELUT/ DIGITALISAATION TOTEUTUMINEN PE-
RUSOPETUKSESSA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että sillä on jatkossa käytet-
tävissään riittävä seuranta-aineisto oppilaiden eri oppiaineiden oppimistulosten se-
kä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittymisestä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kerää seuranta-aineistoa oppilai-
den oppimisesta, eri oppiaineiden oppimistulosten sekä tieto-ja viestin-
tätekniikan osaamisen kehittymisestä hyödyntäen valtakunnallisesti 
tehtäviä kartoituksia ja tutkimuksia ja myös omia selvityksiä sekä jat-
kossa myös data-analytiikalla tuotettua dataa. Tavoitteena on lisäksi tii-
vistää yhteistyötä kansallisten toimijoiden, kuten Kansallisen koulutuk-
sen arviointikeskuksen ja yliopistojen kanssa ajantasaisen ja luotetta-
van ja tarpeisiimme vastaavan seuranta-aineiston saamiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa toimenpiteitä data-analytiikan 
käyttöön saamiseksi yksilöllisen opetuksen tueksi

Data-analytiikan ja yhteisen tietovarannon kehittäminen jatkuu Tekoäly 
ja oppimisanalytiikka -hankkeena. Tekoälyllä ja oppimisanalytiikalla 
tuetaan yksilöllistä opettamista ja oppimista sekä oppijan hyvinvointia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että opettajille on riittävä tar-
jonta pedagogista ja digitaalista osaamista vahvistavista koulutuksista ja mahdolli-
suus päästä niihin.

Osaamista kehitetään monimuotoisesti verkkokursseina, webinaareina, 
lähikoulutuksena, itseopiskelupolkuina ja –materiaaleina sekä hyödyn-
tämällä vertaisoppimista kollegojen, tutoropettajien ja asiantuntijaopet-
tajien avulla. Lukuvuotta 2020-21 leimaa laaja verkko-
oppimisympäristöjen ja –työkalujen käyttöönotto ja pedagogisen käytön 
tuki koko toimialalla. Ongelmat koulutuksiin ilmoittautumiseen poistuivat 
Onni-järjestelmän myötä. Toimialan osaamisen kehittämisen yksikkö 
tekee yhteistyössä kehittämispalveluiden kanssa vuosittaisen riittävän 
kattavan osaamisen kehittämissuunnitelman, joka hyväksytään ja jonka 
toteutumista seurataan toimialan digitalisaatio-ohjausryhmässä.

Kasvatuksen ja koulutoimialojen seurata digitaalisia ympäristöjä, järjestelmiä ja lai-
tekantaa sekä kehittää ja uusia niitä tarpeen mukaan, sekä selvittää leasing-
laitteiden käyttöönoton kustannushyödyt.
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Opettajien, oppijoiden ja huoltajien tarpeisiin vastaamisen kannalta on 
tärkeää, että he osallistuvat palveluiden suunnitteluun. Tarpeiden poh-
jalta suunnitellaan, kuinka niihin voidaan parhaiten vastata digitaalisilla 
ratkaisuilla. Digitaalisten ympäristöjen ja järjestelmien käyttöä seura-
taan ja käytöstä ja järjestelmien kustannuksista raportoidaan säännölli-
sesti toimialan digitalisaatio-ohjausryhmässä. Leasing-laitteiden käyt-
töönotto selvitetään osana Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään osioon 32 (8) jatkeeksi seuraava uusi kohta (9) 
(eli ennen --- Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee toteuttaa---):

”Päiväkotien ja koulujen rakennuttamis- ja korjausprojektit ovat toistu-
vasti viivästyneet. On syytä huolehtia siitä, että kaupunkiympäristön 
toimialalla on riittävästi suunnitteluresurssia näihin suunnitteluprojektei-
hin tekemällä tarvittavia lisärekrytointeja. Mikäli tämä ei merkittävästi 
nopeuta kyseisten rakennuttamis- ja korjausprojektien toteuttamista, 
niin Helsingin kaupungin on myös voimakkaammin tukeuduttava ulko-
puoliseen suunnitteluapuun, jotta kaupungin korjausvelkaa voidaan vä-
hentää nykyistä nopeammin.”

Kannattaja: Matias Pajula

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään osioon 40 uudeksi kohdaksi (15)
(ennen Task Force-työryhmä kohtaa)

"Lisäksi jatketaan menestyksekkäitä rekrytointeja kohdentamalla jat-
kossakin markkinointitoimia kuntiin, jossa on irtisanottu tai lomautettu 
varhaiskasvatushenkilökuntaa."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen 
yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunnan näkemyksen mukaan tulevissa peruskor-
jauksissa ja uudisrakennuksissa tulisi huomioida nykyistä paremmin se, 
että tilat ovat rajattavissa rauhalliseen pienryhmäkäyttöön. Tilat tulee 
myös suunnitella niin, että lapsiryhmien on mahdollista toimia päiväko-
dissa erillisissä tiloissa, eikä niin, että suuri osa päivästä vietetään yh-
teisessä tilassa muiden ryhmien kanssa.

Kannattaja: Vesa Korkkula
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään osioon 32 (8) jatkeeksi seuraava uusi kohta (9) 
(eli ennen --- Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee toteuttaa---): ”Päi-
väkotien ja koulujen rakennuttamis- ja korjausprojektit ovat toistuvasti 
viivästyneet. On syytä huolehtia siitä, että kaupunkiympäristön toimia-
lalla on riittävästi suunnitteluresurssia näihin suunnitteluprojekteihin te-
kemällä tarvittavia lisärekrytointeja. Mikäli tämä ei merkittävästi nopeu-
ta kyseisten rakennuttamis- ja korjausprojektien toteuttamista, niin Hel-
singin kaupungin on myös voimakkaammin tukeuduttava ulkopuoliseen 
suunnitteluapuun, jotta kaupungin korjausvelkaa voidaan vähentää ny-
kyistä nopeammin.”

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Ville Jalovaara, Emma Kari, 
Pia Kopra, Johanna Laisaari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ted Ap-
terin vastaehdotuksen äänin 11-0. Tyhjää äänesti 2.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta kahden Ted Apterin ja 
yhden Petra Malinin vastaehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kasvatus- ja koulutuslautakunta
2 Arviointikertomus 2019
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksesta:

27 STRATEGIA JA JOHTAMINEN/ KAUPUNGINKANSLIAN, PORMESTARIN JA APULAIS-
PORMESTAREIDEN TOIMIALOILLE ANTAMA OHJAUS

Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee selventää toimialansa henkilöstölle 
apulaispormestarin ja toimialajohdon välinen työnjako.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla apulaispormestari ja toimiala-
johto tapaavat säännöllisesti toisiaan, informoivat toisiaan ajankohtai-
sista asioista ja käyvät dialogia tulossa olevista asioista.

Näissä keskusteluissa sovitaan usein myös yksityiskohtaisemmin toi-
mintatavasta ja viestinnästä jonkin asian hoitamiseksi. Dialogi jo pää-
tösten valmisteluvaiheessa on tarkoituksenmukaista, eikä se vähennä 
esimerkiksi toimialajohtajan tehtävää ja vastuuta lautakunnan asioiden 
esittelijänä.

Apulaispormestari kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäse-
nenä sekä lautakunnan puheenjohtajana tuo toimialan tietoon poliittisia 
näkemyksiä ja tahtotilaa palveluiden kehittämiseen ja toiminnan paran-
tamiseen. On luontevaa apulaispormestarin vastatessa kaupunkilaisten 
osallisuudesta, että apulaispormestari tuo toimialan johdolle tiedoksi 
kaupunkilaisten palautetta palveluista ja kuntalaisten tarpeita palvelui-
den parantamiseksi. 

Toimialajohtaja johtaa toimialaa, sen operatiivista toimintaa sekä kau-
punkistrategian hankkeiden ja linjausten toimeenpanoa. Näin ollen toi-
mialajohtaja myös vastaa toimialan toiminnasta ja taloudesta. Palvelu-
kokonaisuuden johtajat puolestaan johtavat oman palvelukokonaisuu-
tensa toimintaa ja taloutta ja hallintojohtaja hallintopalveluiden toimin-
taa ja taloutta.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on noin 14 000 työntekijää yli 
700 toimipaikassa. Toimialalla tullaan selventämään koko henkilöstölle 
apulaispormestarin ja toimialajohdon työnjakoa. Työnjaosta tehdään 
kirjallinen esitys, jossa selostetaan apulaispormestarin sekä toimiala-
johtajan ja palvelukokonaisuuden johtajien sekä hallintojohtajan tehtä-
viä ja vastuita sekä toimintatapoja. 

32 STRATEGIA JA JOHTAMINEN/ TILANKÄYTÖN TEHOSTAMISEN VAIKUTUKSET
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Kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee päiväkotien 
peruskorjauksissa ja rakentamisessa varmistaa, että erityisesti pienistä lapsista 
koostuville lapsiryhmille on varattu riittävästi rajattavissa olevia rauhallisia tiloja.

Toimialalle suunniteltavissa tiloissa toimiala ohjeistaa ja tilapalvelut oh-
jaavat tilojen toiminnallisten ratkaisujen toteutumista. Toimialan tila-
suunnittelussa pyritään mahdollisimman muuntojoustaviin tiloihin, jotka 
tarvittaessa palvelevat koko toimialaa. 

Varhaiskasvatuksen tilojen osalta ohjeistus tullaan kiteyttämään suun-
nittelijoille laadittavaan Päiväkodin käsikirjaan. Käsikirjaa työstetään 
käyttäjien, palvelukokonaisuuden ja kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Tavoitteena on monipuolinen ja muunneltava tilarakenne, jos-
sa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaatimusten mu-
kaan. Ohjeen mukaan ryhmän toiminta-alue muodostuu useammasta 
erikokoisesta ryhmätoiminnan tilasta. Tilojen osalta huolehditaan, että 
ei synny ratkaisuja ja tilanteita, joissa viereisten tilojen samanaikainen 
toiminta häiritsisi toisiaan.

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee toteuttaa mahdollinen monitoimitiloihin siir-
tyminen siten, että asiakkaat ja henkilöstö voivat alusta alkaen osallistua tilojen 
suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on siirtynyt Töysänkadun moni-
toimitiloihin joulukuussa 2016.

40 ERIARVOISUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY/ VARHAISKASVATUKSEN TAVOIT-
TEIDEN TOTEUTUMINEN

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että ruotsinkielinen varhais-
kasvatus toteutuu lapsen äidinkielellä varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatushenkilöstön saatavuus on heikko. Toi-
miala joutui tarjoamaan tammikuussa 2020 suomenkielisestä varhais-
kasvatuspaikkaa osalle ruotsinkielistä hakijoista. Maaliskuussa 2020 
suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta paikan ottaneet viisi lasta pys-
tytiin kuitenkin sijoittamaan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. Itäi-
sellä alueella haasteena on varhaiskasvatuspaikkaa hakevien suuri 
määrä suhteessa olemassa oleviin paikkoihin sekä henkilöstön rekry-
tointivaikeudet. Pohjoisella alueella elokuussa 2020 päiväkoti Humlanin 
myötä saadaan lisäpaikkoja.

Toimiala on panostanut henkilöstön saatavuuteen. Ruotsinkielisessä 
varhaiskasvatuksessa on keväällä 2020 järjestetty laaja ja näkyvä rek-
rytointikampanja. Alkuvuodesta lähtien haettavana on ollut 133 toimea 
(varhaiskasvatuksen opettajia 65 ja lastenhoitajia 68). Hakemuksia on 
tullut 194, joista opettajia 71 ja lastenhoitajia 123. Hakukohteet ovat 
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vaihdelleet, joihinkin toimipaikkoihin on tullut useampia hakemuksia ja 
toisiin vähemmän tai ei ollenkaan. 

Toimialalle on rekrytoitu projektisuunnittelija, joka tukee rekrytointia, 
markkinointia ja yhteistyötä eri verkostoiden ja koulutusten tarjoajien 
kanssa.  Kevään 2020 kohdennettua somemarkkinointiviestintää jatke-
taan. Lisäksi hakusanamainonta on käynnistetty ruotsiksi ja suomeksi. 
Edurekry-uutiskirjeeseen on lisätty ruotsinkielistä materiaalia. Face-
book-ryhmiin on jaettu tietoa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen rekry-
toinneista sekä vastattu kiinnostuneiden viesteihin. Lisäksi tehdään / on 
tehty kolme videota ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, joita jae-
taan. Kanslian kanssa suunnitellaan LinkedIn-suorahakua ruotsinkieli-
seen varhaiskasvatukseen.

Tarkastuslautakunta pyytää lausuntoa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tulee tehostaa toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan vaikuttamiseksi 
erityisesti vaikuttamalla valtioon opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi

Helsingin kaupunki on tehnyt vaikuttamistyötä opetus- ja kulttuuriminis-
teriöön kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon järjestämisluvan 
saamiseksi Stadin ammatti- ja aikuisopistoon (varhaiskasvatuksen las-
tenhoitajat). Helsingin kaupunki on edistänyt myös ruotsinkielisen kas-
vatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestämisluvan myöntämistä 
Prakticumille.  

Lisäksi yhteistyötä on tiivistetty suoraan oppilaitosten kanssa tapaamal-
la yliopistojen dekaaneja/varadekaaneja sekä ammattikorkeakoulujen 
edustajia.  Tapaamisissa on käsitelty mm. monimuotoisten pätevöity-
miskoulutuspolkujen mahdollisuuksia sekä harjoittelijayhteistyötä. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus - Task Force -työryhmä 
asetettiin joulukuussa 2019 ja siitä valmistellaan loppuraporttia. Loppu-
raportin keskeisiä johtopäätöksiä tullaan hyödyntämään jatkossa mm. 
vaikuttamistyössä opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee panostaa päivittäisestä toiminnasta 
viestimiseen päiväkodeissa ja esiopetuksessa.

Varhaiskasvatuksen toimipisteissä on käytössä erilaisia jaettavia toi-
minnasta kertovia viikko- tai kuukausitiedotteita. Varhaiskasvatuksen 
aloittamiseen ja tutustumisjaksoon on laadittu yhtenäinen tiedote huol-
tajille. Tiedote liitetään varhaiskasvatuspäätökseen ja Internet-sivuille 
on luotu suoralinkki http://www.hel.fi/varhaiskasvatusalkaa, ruotsinkieli-
nen http://www.hel.fi/smabarnspedagogikenstartar. Syksyllä toteute-
taan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä, jossa arvioidaan aloituksen 
asiakaskokemus.
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Varhaiskasvatuksen kokeilupäiväkodeissa (Inno-päiväkodit) on käytös-
sä ryhmäportfoliot. Portfoliot ovat suunnittelun, arvioinnin ja toiminnan 
kokonaisuus, jolla varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa tehdään näky-
väksi huoltajille. Huoltajat saavat portfolion kautta tiedon lapsiryhmän ja 
oman lapsen arjesta varhaiskasvatuksessa. Portfolion käyttöä laajen-
netaan syksyllä 2020 kaikkiin ryhmiin. 

Sähköinen yhteydenpitoväline perheiden kanssa on kehitteillä osana 
toimialan Asti - asioinnin tietojärjestelmää. Käynnissä ovat viestintäka-
navan toteuttamisen kartoitus ja ohjelmistokomponentin määrittely.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimia-
lan lapsiperheiden palvelujen kanssa edistää muunkielisten osallistumista varhais-
kasvatukseen.

Neuvolan 3- ja 4-vuotismääräaikaistarkastusten yhteydessä perheille, 
joissa lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä jaetaan monikieli-
nen esite varhaiskasvatuksesta. Lisäksi varhaiskasvatuksen Hyve 4 -
keskustelurunkoon ja neuvolan tiedonsiirtolomakkeelle on lisätty moni-
kielisiä lapsia varten kielen kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Neuvolan kanssa yhteistyössä on myös päivitetty Ota koppi -sivusto, 
joka on suunniteltu neuvolan, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuope-
tuksen henkilökunnalle kielitietoisen pedagogisen toiminnan edistämi-
seen ja lapsen kielitaidon kehityksen tueksi. Tavoitteena on kaikkien 
lasten yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen sekä 
kielitietoisen toiminnan lisääminen. 

Toimialalla on valmisteilla ohjaus-ja asiointimallin pilotti, jonka tavoit-
teena on sujuvoittaa hiljattain saapuneiden perheiden hakeutumista 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä lisätä tietoa toimialan pal-
veluista maahantulon alkuvaiheen neuvontapalveluissa.

46 ERIARVOISUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY/ LAPSIPERHEIDEN KOTOUTTAMI-
NEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALALLA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee edistää henkilöstön osaamista maa-
hanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisilla kou-
lutuskokonaisuuksilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toteuttaa osana Maahanmuutta-
jien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa koulutuskoko-
naisuuden kielitietoisuuden pedagogisesta soveltamisesta, osaamisen 
tunnistamisesta sekä rasismin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. 
Koulutukset käynnistyivät keväällä 2019 ja laajenevat vuosina 2020 ja 
2021 koskemaan kaikkia palvelukokonaisuuksia. Tavoitteena on kou-
luttaa puolet toimialan henkilöstöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. 
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Koulutukset on suunnattu kaikkien palvelukokonaisuuksien johdolle ja 
henkilöstölle. Koulutus antaa henkilöstölle ymmärrystä siitä, mitä kieli-
tietoisuudella tarkoitetaan ja mikä merkitys kielitietoisella toimintakult-
tuurilla omassa työyhteisössä on. Koulutuksen jälkeen henkilöstöllä on 
ymmärrys siitä, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan ja mikä merkitys kie-
litietoisella toimintakulttuurilla omassa työyhteisössä on. Henkilöstö 
osaa tunnistaa sen, miten rasismi ilmenee omalla koulutusasteella, saa 
monipuolisesti välineitä rasismiin puuttumiseen ja yhdenvertaisen toi-
mintakulttuurin rakentamiseen. 

Koulutukset toteutetaan pääosin työyhteisötasolla ja työpajamuotoises-
ti. Koulutusten toteutumista ja toimintakulttuurin muutosta tullaan to-
dentamaan osallistuneiden määrillä ja suhteellisella osuudella ja koulu-
tuksiin liitettävällä laadullisella palautteella. Tuloksista raportoidaan 
osana Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuun-
nitelman loppuraporttia vuonna 2021.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä kotivanhempien kielikoulutusta 
(Kotiva-kurssit) eli suomen kielen kursseja pienten lasten kotivanhemmille.

Helsingin työväenopisto toteuttaa Kotiva-koulutusta kotona pientä lasta 
hoitaville kotivanhemmille. Kielikoulutus yhdistää suomen kielen koulu-
tuksen, kotoutumista tukevan sisällön sekä ura- ja yhteiskuntaohjauk-
sen. Koulutuksen aikana järjestetään lastenhoito. Toimintaa toteute-
taan 12 leikkipuistossa ja pisteessä ympäri Helsinkiä. Vuosittain koulu-
tukseen hakijoita on noin 330 henkilöä. Hakijoista noin puolet saapuu 
kielitaitokartoitukseen, jonka kautta heidät ohjataan kursseille. Kartoi-
tukseen saapuneista lähes kaikki saavat kurssipaikan. Ei-velvoittavissa 
maahanmuuttajakoulutuksissa kartoitukseen osallistumisprosentti on 
yleisestikin noin 50 prosenttia, joten pelkkä koulutukseen hakijoiden 
määrä ei siten anna oikeaa kuvaa opiskelijapaikkojen riittävyydestä.

Toimiala on saanut toiminnalle pysyvän rahoituksen osaksi toimialan 
talousarviota vuodesta 2020 alkaen ja näin ollen koulutusmuodosta on 
tullut pysyvä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu lisärahoitusta 
toiminnan kehittämiseen sekä kahden lisäryhmän perustamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksessa tulee toteuttaa laa-
jemmin monikielisen ohjauksen mallia ulkomaalaistaustaisten lasten tueksi.

Monikielisiä ohjaajia on viisi ja he toimivat yhteensä 18 päiväkodissa. 
Tämän lisäksi 1 ohjaajista toimii koko varhaiskasvatusalueella.

Monikielinen ohjaus on vahvistanut ulkomaalaistaustaisten lasten ja 
huoltajien osallisuutta sekä lisännyt huoltajien tietoa varhaiskasvatuk-
sesta ja omasta roolistaan lapsen opinpolun tukemisessa. Monikielinen 
ohjaus on myös parantanut kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä.
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Monikielisen ohjauksen jatkoedellytyksiä harkittaessa on todettu, että 
mallin vaikutukset tulee arvioida ennen mahdollista laajentamista. Mal-
lin arviointi tehdään vuoden 2020 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee lisätä huoltaja-lapsi-
läksykerhomallia, jossa vahvistetaan maahanmuuttajahuoltajien mahdollisuuksia 
tukea oppilasta koulutyössä omalla äidinkielellään kotona.

Peruskouluissa on toteutettu Buddyschool-toimintamallia, jossa hei-
kommin koulussa pärjäävät oppilaat opettavat nuorempia oppilaita ja 
samalla oppivat itse. Toiminnassa on mukana 39 koulua, 150 opettajaa 
ja yli 5 500 lasta ja nuorta. Malli on parantanut oppimistuloksia sekä li-
sännyt myös maahanmuuttajanuorten oppimisen edellytyksiä.

Toimiala on tehnyt yhteistyötä Suomen Punaisen ristin kanssa läksy-
helppi-toiminnassa ja tuottanut yhdessä SPR:n kanssa esitteen 15 kie-
lellä alakoululaisten vanhemmille. Esitteessä painotetaan monikielisyy-
den etuja sekä markkinoidaan läksytukitoimintaa eri kielillä vanhemmil-
le. 

Lisäksi vanhemmille ja lapsille avointa läksykerhotoimintaa on järjestet-
ty Oodissa ja Maunulassa. Parhaillaan selvitetään, voisiko huoltaja-
lapsi-läksykerhotoiminta laajentua osaksi leikkipuistotoimintaa. 

Kielitietoisen samanaikaisopetuksen pilotin kautta kehitetään mallia, 
jossa eri kielten joustavaa käyttöä oppimisen tukena aktivoidaan ope-
tuksessa ja samalla kannustetaan vanhempia käymään läpi keskeisiä 
käsitteitä ja asioita kotona omalla kielellä. Äidit mukaan -hankkeen toi-
mintaa tullaan pilotoimaan Keinutien ala-asteella. Malli tulee osaltaan 
edistämään huoltajien valmiuksia tukea lastensa oppimista ja koulun-
käyntiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksessa tulee varmistaa, että opis-
kelijahuolto kutsuu koolle monihallintokuntaisen kehittäjätyöryhmän, joka kartoittaa 
ajankohtaista tietoa kotoutujien oppimista haittaavista erityiskysymyksistä, kuten 
kunniaväkivallasta ja traumakokemuksista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on perustettu Maahanmuutta-
jien oppimisen erityiskysymysten työryhmä, johon kuuluvat oppilas-ja 
opiskelijahuollon päälliköt, asiantuntijoita palvelukokonaisuuksista, kult-
tuurin- ja vapaa-ajan toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan maa-
hanmuuttajapalvelut sekä poliisi. Työryhmä perustettiin helmikuussa 
2020. Työryhmä toimii asiantuntijaverkostona vaihtaen tietoa ajankoh-
taisista ilmiöistä, jotka haittaavat oppimista. Työryhmän työ liittyy Tur-
vallinen Helsinki-verkoston työhön sekä oppilas-ja opiskelijahuollon 
muihin toimialarajat ylittäviin verkostoihin. 
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Työryhmä tarkastelee erilaisia maahanmuuttajien oppimiseen ja opis-
keluun liittyviä ilmiöitä ja laatii suosituksia ja ohjeita mahdollisten on-
gelmien ratkaisemiseksi. Käsiteltäviä asioita ovat olleet esimerkiksi 
kunniaväkivallan ehkäisy ja toimintaohjeet tilanteisiin, joissa sitä ilme-
nee, erilaisilla maassaolon oikeuksilla olevien mahdollisuudet opiskella 
ja työskennellä, kouluterveyskyselyn tulokset ulkomaalaistaustaisten 
osalta sekä rasismiin liittyvät ilmiöt sekä lasten yhdenvertaisuuden to-
teutuminen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee toteuttaa laajemmin monikieli-
sen ohjauksen mallia ulkomaalaisten oppilaiden tueksi.

Monikielisiä ohjaajia on tällä hetkellä kaksi ja he toimivat yhteensä 4 lu-
kiossa (sisältäen aikuisten perusopetuksen). Alustavan arvion mukaan 
monikielisen ohjauksen on todettu hyödyttävän opiskelijoita, huoltajia 
kuin lukioiden henkilökuntaakin. 

Päivälukioissa monikielinen ohjaus on vahvistanut ulkomaalaistaustais-
ten nuorten ja heidän huoltajiensa osallisuutta sekä lisännyt huoltajien 
tietoa lukio-opinnoista ja koulutusjärjestelmästä. Monikielinen ohjaus on 
parantanut kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Aikuislukiossa 
monikielinen ohjaaja on tarjonnut opiskelijoille tukea opintoihin ja kotou-
tumiseen liittyen.

Monikielisen ohjauksen jatkoedellytyksiä harkittaessa on todettu, että 
mallin vaikutukset tulee arvioida ennen mahdollista laajentamista. Mal-
lin arviointi tehdään vuoden 2020 aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukioissa tulee toteuttaa rekrytoinnissa posi-
tiivista erityiskohtelua, jossa kahdesta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta 
tehtävään valitaan aliedustettuun ryhmään kuuluva.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tiedotettu esihenkilöitä posi-
tiivisen erityiskohtelun periaatteesta osana uuden rekrytointijärjestel-
män käyttöönottoa sekä osallistuttu anonyymin rekrytoinnin kokeiluun.

Lukion henkilöstöstä valtaosa on virkasuhteista henkilöstöä. Virkasuh-
teessa olevan henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan kunnallisesta 
viranhaltijasta annettua lakia sekä opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annettua asetusta. Lisäksi rekrytoinnissa noudate-
taan Helsingin kaupungin henkilöstöhankinnan periaatteita, joiden ta-
voitteena on edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-
arvoa. Periaatteissa todetaan, että kaupungin käytäntönä on, että kah-
desta ansiokkuudeltaan tasaveroisesta hakijasta valitaan aliedustet-
tuun ryhmään kuuluva.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tulee 
suunnitella ja kehittää palveluita yhdessä ulkomaalaisten oppijoiden ja huoltajien 
kanssa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa pilotoidaan asiointimallia Stadin 
osaamiskeskuksen asiakkaiden kanssa. Lisäksi tehostetaan oppisopi-
musta väylänä pätevöityä ei-kelpoisille lastenhoitajille. Työnantajien ja 
opiskelijoiden kanssa pilotoidaan työpaikoilla tapahtuvaa S2-opetusta 
kahdella alalla ja toimintamallia laajennetaan muille aloille. 

Osaamiskeskuksessa toteutetaan asiakaskuulemisia toiminnan kehit-
tämiseksi. Asiakaskuulemisia on toteutettu 15 eri ryhmässä. Ryhmä-
muotoisissa kuunteluissa asiakkaat saivat keskustella vapaasti ja ano-
nyymisti. Ryhmien anonyymi palaute välitettiin opettajille ja koulutus-
päälliköille. Ryhmien toimintaa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta.

Lisäksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tarjotaan Työpaikka suomi -
koulutuksia ammatillisen kielitaidon kehittämiseen kaikkien asteiden ul-
komaalaistaustaisille ammattilaisille. 

Alaikäisten oppijoiden huoltajille on toteutettu huoltajakysely, johon 
vastasi 16 % (255 hlöä) alaikäisten oppijoiden huoltajista. Palautteet 
käsitellään kampuksilla ja niiden perusteella laaditaan kehittämiselle 
toimenpidesuunnitelmat. Oppilaitoksessa vuonna 2019 käynnistynyt 
OHJUS- asiantuntijatiimi (opiskelijatoimintaa ohjaavat opettajat) suun-
nittelevat yhdessä oppijoiden kanssa oppilaitoksen toimintaa sekä te-
kee aloitteita uusien palveluiden kehittämiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa tule tar-
kentaa vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa toimipistekohtaiset osaamisen kehit-
tämisen tavoitteet eri henkilöstöryhmille ja toimintakulttuurin muutokselle.

Osana toimialan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehit-
tämissuunnitelmaa on laadittu Stadin ammatti- ja aikuisopiston henki-
löstön osaamisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma. 
Tavoitteena on lisätä henkilöstön taitoa kielitietoisuuden pedagogiseen 
soveltamiseen, ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamiseen sekä tai-
toa tunnistaa ja puuttua rasismiin. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston johdon osaamista kehitetään lisäämäl-
lä tietoa kielitietoisuudesta ja rasismista. Tarkoituksena on antaa val-
miuksia johtaa kielitietoista ja yhdenvertaista toimintaympäristöä. Ta-
voitteen saavuttamiseksi on käynnistetty Luulot pois -
valmennusohjelma.

Lisäksi valittujen alojen ammatillisten opettajien kanssa jatketaan työ-
pajoissa syksyllä 2020 osaamisen tunnustamisen käytänteiden luomis-
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ta koko henkilöstön osalta. Osana vuoden 2020 Pedaboosteria (henki-
löstön osaamisen kehittämisen foorumi) on toteutettu osaamisen tun-
nistamisen ja tunnustamisen työpaja, johon sisältyi myös ulkomailla 
hankittu osaaminen ja sen tunnistaminen. Kielitietoisuuden teemalla to-
teutetaan kehittämispäiviä kielitietoisuuskiertueet, jotka antavat peda-
gogiselle henkilöstölle syvällisemmän mahdollisuuden vertaisoppimi-
seen ja kokemusten vaihtamiseen.

54 DIGITALISAATIO JA SÄHKÖISET PALVELUT/ DIGITAALISTEN ASIOINTIPALVELUJEN 
LAATU

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen tunnistaa palveluita, joita kaupunki 
voi tarjota ennen asiakkaan tekemää aloitetta silloin, kun kaupungilla on palvelutar-
ve tiedossa.

Proaktiivisuus palveluiden tarjonnassa on aina ensin varmistetta lain-
säädäntö ja rajoitukset, sikäli kuin ne edellyttävät asiakkaan profilointia 
ennen asiakkuuden alkamista.

Toimiala on toteuttanut proaktiivinen esiopetukseen haun, pilotointi teh-
ty kahdella varhaiskasvatusalueella keväällä 2020. Kokeilussa mukana 
olevien perheiden ei tarvitse hakea esiopetuspaikkaa, vaan heille tarjo-
taan paikkaa tekstiviestillä oman asuinalueen oppilaaksiottoalueelta. 
Huoltaja joko hyväksyy tai hylkää tarjotun paikan. 

Valmisteilla on sähköinen kouluun ilmoittautuminen, jossa koulutulok-
kaiden huoltajille lähtee vuoden alussa oppivelvollisuusilmoitus (kirjeit-
se), jonka ohjeiden mukaan huoltajat voivat ilmoittaa lapsensa seuraa-
vaksi syksyksi kouluun sähköisesti. Lapselle tarjotaan ensisijaisesti 
omaa lähikoulua.

Lisäksi tulevassa asioinnin tietojärjestelmässä, ASTIssa on tarkoitus ol-
la käytössä koko oppimisen elinkaaren ajan, eli varhaiskasvatuksesta 
toisen asteen opintoihin saakka. ASTI-hankkeessa tavoitteena on jär-
jestelmän kehittäminen yksi osa kerrallaan sekä tiivis yhteistyö tulevien 
käyttäjien kanssa.

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen kehittää palvelujen yhteentoimi-
vuutta niiden tietojen osalta, jotka asiakas on antanut tai jotka kaupungilla on muuta 
kautta käytössään.

Lainsäädännön mukaan tietoja ei voidaan käyttää muuhun tarkoituk-
seen, kuin mihin ne on alun perin kerätty, joten palveluiden yhteentoi-
mivuudessa tulee huomioida se, mihin tarkoitukseen kaupunki on tiedot 
kerännyt.
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Opetuksen järjestäjällä ja oppilas- ja opiskelijahuollolla on tietyin edelly-
tyksin mahdollisuus saada palveluiden tuottamiselle välttämättömiä so-
siaalipalveluiden ja terveydenhoidon piiriin kuuluvia tietoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluissa hyödynnetään laajasti Helsin-
gin väestötietojärjestelmästä ja Facta-kuntarekisteristä saatavia tietoja

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen kehittää digitaalisia palveluita si-
ten, että asiakas voisi hoitaa asiansa alusta loppuun saman palvelukanavan kautta.

Digitaalisten palveluiden kehittäminen saman palvelukanavan kautta on 
kannatettavaa lainsäädännön antamien mahdollisuuksien rajoissa. 
Kaupungin yhteisen asiointikanavan kehittäminen integroimalla se 
suomi.fi -palveluihin toisi huomattavan synergiaedun niin kaupungille 
kuin kaupunkilaiselle.

Toimialojen ja kaupunginkanslian tulee edelleen säilyttää perinteiset palvelut digi-
taalisten palveluiden rinnalla palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden varmis-
tamiseksi.

Toimialan sähköisen palveluiden rinnalla on mahdollista saada edel-
leen palvelua perinteisiä kanavia pitkin, esim. puhelinpalvelu, perintei-
set lomakkeet ja asiointi toimipisteissä. Rinnakkaisten palveluiden säi-
lyttäminen vaatii resursointia.

66 DIGITALISAATIO JA SÄHKÖISET PALVELUT/ DIGITALISAATION TOTEUTUMINEN PE-
RUSOPETUKSESSA

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että sillä on jatkossa käytet-
tävissään riittävä seuranta-aineisto oppilaiden eri oppiaineiden oppimistulosten se-
kä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittymisestä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kerää seuranta-aineistoa oppilai-
den oppimisesta, eri oppiaineiden oppimistulosten sekä tieto-ja viestin-
tätekniikan osaamisen kehittymisestä hyödyntäen valtakunnallisesti 
tehtäviä kartoituksia ja tutkimuksia ja myös omia selvityksiä sekä jat-
kossa myös data-analytiikalla tuotettua dataa. Tavoitteena on lisäksi tii-
vistää yhteistyötä kansallisten toimijoiden, kuten Kansallisen koulutuk-
sen arviointikeskuksen ja yliopistojen kanssa ajantasaisen ja luotetta-
van ja tarpeisiimme vastaavan seuranta-aineiston saamiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee jatkaa toimenpiteitä data-analytiikan 
käyttöön saamiseksi yksilöllisen opetuksen tueksi

Data-analytiikan ja yhteisen tietovarannon kehittäminen jatkuu Tekoäly 
ja oppimisanalytiikka -hankkeena. Tekoälyllä ja oppimisanalytiikalla 
tuetaan yksilöllistä opettamista ja oppimista sekä oppijan hyvinvointia.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että opettajille on riittävä tar-
jonta pedagogista ja digitaalista osaamista vahvistavista koulutuksista ja mahdolli-
suus päästä niihin.

Osaamista kehitetään monimuotoisesti verkkokursseina, webinaareina, 
lähikoulutuksena, itseopiskelupolkuina ja –materiaaleina sekä hyödyn-
tämällä vertaisoppimista kollegojen, tutoropettajien ja asiantuntijaopet-
tajien avulla. Lukuvuotta 2020-21 leimaa laaja verkko-
oppimisympäristöjen ja –työkalujen käyttöönotto ja pedagogisen käytön 
tuki koko toimialalla. Ongelmat koulutuksiin ilmoittautumiseen poistuivat 
Onni-järjestelmän myötä. Toimialan osaamisen kehittämisen yksikkö 
tekee yhteistyössä kehittämispalveluiden kanssa vuosittaisen riittävän 
kattavan osaamisen kehittämissuunnitelman, joka hyväksytään ja jonka 
toteutumista seurataan toimialan digitalisaatio-ohjausryhmässä.

Kasvatuksen ja koulutoimialojen seurata digitaalisia ympäristöjä, järjestelmiä ja lai-
tekantaa sekä kehittää ja uusia niitä tarpeen mukaan, sekä selvittää leasing-
laitteiden käyttöönoton kustannushyödyt.

Opettajien, oppijoiden ja huoltajien tarpeisiin vastaamisen kannalta on 
tärkeää, että he osallistuvat palveluiden suunnitteluun. Tarpeiden poh-
jalta suunnitellaan, kuinka niihin voidaan parhaiten vastata digitaalisilla 
ratkaisuilla. Digitaalisten ympäristöjen ja järjestelmien käyttöä seura-
taan ja käytöstä ja järjestelmien kustannuksista raportoidaan säännölli-
sesti toimialan digitalisaatio-ohjausryhmässä. Leasing-laitteiden käyt-
töönotto selvitetään osana Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmaa.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia 
kaupunginvaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to-
teutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Helsingin kaupungin hallin-
tosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hankkii arviointi-
kertomuksesta kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin 
toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointi-
kertomuksen kanssa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 14.4.2020 vuoden 2019 arviointikerto-
muksen ja pyytää 26.5.2020 mennessä kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan lausuntoa kertomuksen kohdista:

− Kaupunginkanslian, pormestarin ja apulaispormestareiden toimialoille 
antama ohjaus (sivut 27−31)
− Tilankäytön tehostamisen vaikutukset (sivut 32−35)
− Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen (sivut 40−44)
− Lapsiperheiden kotouttaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
(sivut 46−49)
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− Digitaalisten asiointipalvelujen laatu (sivut 54−59)
− Digitalisaation toteutuminen perusopetuksessa (sivut 65−69).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kasvatus- ja koulutuslautakunta
2 Arviointikertomus 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 14.04.2020 § 29

Tarkastuslautakunta 08.04.2020 § 23

Tarkastuslautakunta 07.05.2019 § 42
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§ 126
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoiman hankinta Seure Hen-
kilöstöpalvelut Oy:ltä syyslukukaudelle 2020

HEL 2019-005638 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia Seure Henkilöstöpalve-
lut Oy:ltä varhaiskasvatushenkilöstön lastenhoitajien työpanosta syys-
lukukaudelle 2020 seuraavasti: 

 vähintään 78 kokoaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja
 vähintään 340 varhaiskasvatuksen lyhytaikaista lastenhoitajan si-

jaista. 

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on 6,5 miljoonaa euroa (alv 0 
%).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan neuvot-
telemaan ja allekirjoittamaan tämän hankintapäätöksen perusteella teh-
tävän sopimuksen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Paula Jalo, hr-asiantuntija, puhelin: 310 88763

paula.jalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tunnistettu tarve tehostaa 
varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointia ja varmistaa, että varhaiskas-
vatuksen äkillisiin poissaoloihin saadaan varahenkilöitä ja sijaisia, ja 
joille alue on tuttu. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti (28.5.2019 § 
164 ja 21.1.2020 § 4) hankkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä varhais-
kasvatuksen lastenhoitajien varahenkilöstöpalvelua seuraavasti:

 vähintään 73 kokoaikaisen lastenhoitajan työpanos  ajal-
le 13.8.2019–29.5.2020.

 vähintään 240 lastenhoitajan sijaisen työpanos ajalle 13.8.2019–
21.12.2019 ja vähintään 340 ajalle 7.1.2020-31.5.2020.

Vuonna 2019 käynnistettyä palveluhankintaa jatketaan syksylle 2020. 
Kyseessä on lakisääteisen toiminnan turvaaminen ja sillä täydennetään 
omaa henkilöstöä. Syksyllä 2020 lapsimäärin ennakoidaan kasvavan 
noin 1,4 % (23 915 lasta syyskuussa 2019, 24 252 lasta syyskuussa 
2020). Ennakoidun lapsimäärän kasvun huomioiden arvioidaan syksyn 
2020 henkilöstötarpeen olevan seuraava: 

 suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kokoaikaisten lastenhoita-
jien varahenkilöiden määrällä on 53 ja ruotsinkielisessä varhaiskas-
vatuksessa 25.

 lyhytaikaisten lastenhoitajien sijaisten määrä on noin 340.

Tarkempi määrä arvioidaan elokuun lapsimäärän mukaan samoin kuin 
päiväkohtainen tilaustarve. Lisäksi lastenhoitotyön perehdytystä jatke-
taan aiemman käytännön mukaisesti. 

Kokonaiskustannukset syksylle 2020 jakautuvat seuraavasti: Suomen-
kielinen varhaiskasvatus noin 6 100 000 euroa ja ruotsinkielinen var-
haiskasvatus noin 420 000 euroa. Palvelusta aiheutuvat kustannukset 
on huomioitu varhaiskasvatusyksiköiden käyttömenoissa.

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekir-
joitettavalla sopimuksella. 

Syksyllä 2020 toimiala neuvottelee Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n 
kanssa hankinnan jatkamisesta ja laajuudesta vuodelle 2021.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Helsingin kaupungin kanssa on voi-
massa oleva puitesopimus (10/2015). Sopimuksen mukaan palvelun-
tuottaja ja tilaaja voivat tehdä puitesopimusta tarkentavia palvelusopi-
muksia, joissa sovitaan palvelun tuottamisen käytännön toimintatavois-
ta erikseen sopijaosapuolten kesken. Nyt tehtävällä hankinnalla täs-
mennetään olemassa olevaa puitesopimusta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 71 (134)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/6
26.05.2020

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

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin kaupungin osittain omistama 
voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Seure Henkilöstöpalvelut Oy välit-
tää omistajilleen työvoimaa sekä lyhyisiin sijaisuuksiin että pidempiai-
kaisiin työsuhteisiin. Seure Henkilöstöpalvelut Oy täyttää Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15§:ssä määri-
tellyn sidosyksikkömääritelmän. Määritelmän mukaan hankintalakia ei 
sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköl-
tään. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Paula Jalo, hr-asiantuntija, puhelin: 310 88763

paula.jalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hallinto

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.01.2020 § 4

HEL 2019-005638 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia varhaiskasvatukseen 
340 lastenhoitajan työpanoksen ajalle 7.1.2020-31.5.2020 Seure Hen-
kilöstöpalvelut Oy:ltä. Hankinnan ennakoitu arvo on arviolta noin 5,5 
miljoonaan euroa (alv 0 %).
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Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan neuvot-
telemaan ja allekirjoittamaan tämän hankintapäätöksen perusteella teh-
tävän sopimuksen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi
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§ 127
Jakomäen peruskoulun uudisrakennuksen irtokalustehankinta, mi-
nikilpailutus

HEL 2020-006181 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että Jakomäen peruskoulun uudisrakennuksen irtokalusteet hanki-
taan oheisen liitteen mukaisesti seuraavilta puitesopimustoimittajilta:

Oppilaskalusteet:
Isku Interior Oy
Kinnarps Oy
Martela Oyj

Julkitila- ja toimistokalusteet:
AJ Tuotteet Oy
Isku Interior Oy
Martela Oyj
Modeo Oy
TavaraTrading TTR Oy

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti hankintapäällikön hy-
väksymään tätä päätöstä vastaavat tilaukset.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 640 000 euroa, alv 0 %.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jakomäen vertailu ja valinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jakomäen peruskoulun irtokalusteet minikilpailutettiin kaupungin puite-
sopimuksien H017-16 HEL2016-009601 / oppilaskalusteet ja H002-
16HEL2016- 009597 / Toimisto- ja julkitilakalusteet mukaisesti.

Määräaikaan 4.5. 2020 klo 12.00 mennessä peruskoulun irtokalusteista 
tarjouksen jätti kuusi (6) toimittajaa; AJ-Tuotteet Oy, Isku Interior Oy, 
Kinnarps Oy, Martela Oyj, Modeo Oy ja TavaraTrading TTR Oy.

Tarjouspyynnön mukaan kalusteita tuli tarjota niihin kalusteryhmiin, joi-
hin oli valittu puitesopimustoimittajaksi.

Koska kaikkiin kalustepositioihin ei saatu yhtään tarjousta, pyydettiin 
niihin puitesopimustoimittajilta lisätarjouksia.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hintalaa-
tusuhde, jossa hinnan osuus oli 90 % ja laadun osuus 10 %.

Hankinta jakautuu sopimuksittain ja puitesopimustoimittajittain seuraa-
vasti:

Oppilaskalusteet:
Isku Interior Oy - 166 122 €
Kinnarps Oy - 7 929,42 €
Martela Oyj - 147 973,64 €

Julkitila- ja toimistokalusteet:
AJ Tuotteet Oy - 222 €
Isku Interior Oy - 19 708 €
Martela Oyj - 272 046,65 €
Modeo Oy - 12 383,27 €
TavaraTrading TTR Oy - 8 256 €
Varaus - 5 359,02 €

Vertailu ja valitut kalusteet on esityksen liitteenä.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Jakomäen vertailu ja valinta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 128
Yksityisten sopimuskoulujen vuoden 2020 perusopetuksen kor-
vauksen ennakkoilmoituksen tarkistaminen

HEL 2020-006454 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa yksityisten sopimus-
koulujen ennakoitua perusopetuksen korvausta koskevaa päätöstään 
22.10.2019 § 339 siten, että Helsingin kristillisen koulun korvaus vuo-
delle 2020 on 180 503 euroa ja Elias-koulun korvaus on 83 129 euroa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2020 korvauslaskelman ennakon tarkistus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvausten laskennan yleisperiaatteena on, että sopimuskoulut saavat 
oppilasta kohti saman rahoituksen kuin Helsingin kaupungin koulut. 
Sopimuskoulut saavat perusrahoituksen lakisääteisinä kotikuntakor-
vauksina, jotka vähennetään oppilaiden kotikuntien saamista valtiono-
suuksista. Korvaus oppilasta kohti lasketaan vähentämällä Helsingin 
kaupungin koulujen oppilasta kohti saamasta määrärahasta sopimus-
koulujen saamat lakisääteiset kotikuntakorvaukset oppilasta kohti. Tar-
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kemmat laskentaperiaatteet on määritelty sopimuksissa. Korvaus mak-
setaan sopimusten mukaan vain helsinkiläisistä oppilaista.

Yksityisten sopimuskoulujen ennakoitu perusopetuksen korvauslas-
kelma laaditaan sopimuksen mukaan seuraavalle talousarviovuodelle 
31.10. mennessä. Laskelmaa korjataan tarvittaessa lainsäädännön, 
valtion maksamien kotikuntakorvausperusteiden tai kaupungin koulu-
jenrahoitusperiaatteiden muuttuessa. Kotikuntakorvaus lasketaan ope-
tuksenjärjestäjittäin ja ikäryhmittäin kunnan peruspalvelujen valtiono-
suudesta annetun lain (676/2014) 38 §:n mukaisesti. Kaupungin koulu-
jen rahoitusperiaatteista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Ennakkolaskelmaa laadittaessa lokakuussa 2019 ei ollut käytettävissä 
valtionvarainministeriön vuodelle 2020 vahvistamia kotikuntakorvaus-
perusteita.

Valtiovarainministeriö vahvisti vuoden 2020 perusopetuksen kotikunta-
korvauksen perusosaksi 6 796,81 euroa ja yksityisen koulutuksenjär-
jestäjän arvonlisäverokorotukseksi 4,07%. Ennakkolaskelmassa koti-
kuntakorvauksen perusosa oli laskettu 6 600,17 euron suuruisena ja 
vuoden 2019 arvonlisäverokorotus oli 3,57%.

Valtionvarainministeriön kotikuntakorvaustulojen perusteena olevien 
oppilasmäärien tarkistusten perusteella Helsingin kristillisen koulun 
korvaus muuttui verrattuna ennakkolaskelmaan. Helsingin Kristillisen 
Koulun sopimuskorvaus oli ennakkolaskelmassa 169 039 euroa. Tar-
kistuslaskennan tuloksena korvauksen määrä nousi 180 503 euroon. 
Elias-koulun sopimuskorvaus oli ennakkolaskelmassa 44 399 euroa. 
Tarkistuslaskelman tuloksena korvaus nousi 83 129 euroon.

Muiden yksityisten sopimuskoulujen kohdalla ei ollut kaupungin mak-
settavaan sopimuskorvaukseen vaikuttavia muutoksia.

Lakisääteisen kotikuntakorvauksen pieneneminen ja kaupungin koulu-
jen saaman rahoituksen kasvu nostavat sopimusten mukaista korvaus-
perustetta oppilasta kohden.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 2020 korvauslaskelman ennakon tarkistus
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Yksityiset sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
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§ 129
Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden 
mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2020 - 2021

HEL 2020-004920 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti vahvistaa lukuvuoden 2020–
2021 iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaisiksi euromääriksi 
seuraavaa:

1. Oppilaskohtainen avustus on 1 000 euroa/oppilas.

2. Järjestämispaikkakohtainen avustus on 1300 euroa/toimintapaikka.

3. Uuden ryhmän perustamisraha ensimmäisenä toimintavuonna on 
2000 euroa. Ryhmää ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittä-
västi.

4. Harkinnanvarainen avustus

Erityisen tuen oppilaiden lisäresurssi

- Erityisen tuen oppilaiden ohjaajaresursseihin myönnetään tarpeen 
mukaan 15 000 euroa/ohjaaja/lukuvuosi. Ohjaajatarve arvioidaan yksi-
lökohtaisesti yhteistyössä palveluntuottajan ja iltapäivätoiminnan palve-
luvastaavan kanssa, koska oppilaiden yksilölliset tarpeet ja ryhmässä 
toimimisen taidot vaihtelevat.

Koulukuljetus erityiskuljetusta tarvitseville oppilaille koulujen loma-
aikana

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

Muut harkinnanvaraiset 

- Haettuihin todellisiin tilavuokrakustannuksiin, juokseviin kiinteistön-
huoltokustannuksiin, kuten vesi- ja sähkökuluihin voidaan myöntää 
avustusta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 80 (134)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
26.05.2020

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

- Korona-virus epidemiasta aiheutuvien poikkeusjärjestelyjen kustan-
nuksiin.

Edellä olevat euromäärät ovat myönnettäviä enimmäismääriä. Avustus-
ta ei myönnetä lasta tai ryhmää kohti haettua enempää.

Liite tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

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

leena.palve(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustustaulukko lukuvuosi 2020-2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avustusperusteiden mukaiset euromäärät pysyvät lukuvuoden 2019 - 
2020 tasolla. Uutena asiana lukuvuoden 2020-2021 avustuspäätök-
seen on lisätty koulukuljetus erityiskuljetusta tarvitseville oppilaille kou-
lujen loma-aikana.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustushakemukset on 
valmisteltu päätettäväksi vuoden 2020 talousarvioon varattujen määrä-
rahojen puitteissa ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan 22.10.2019 (§ 
336) hyväksymiä avustusperusteita noudattaen. Vuonna 2020 kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioon on varattu yhteensä 9 
444 000 euroa iltapäivätoiminnan avustamiseen.

Valmistelussa on huomioitu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ti-
laamat ja maksamat välipalat niiden ryhmien osalta, jotka toimivat kou-
lujen tiloissa tai pihapiirissä. Välipalakustannusten toteumat tarkiste-
taan kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukauden päätyttyä, ja 
mahdollinen yli- tai alijäämä otetaan huomioon palveluntuottajan avus-
tuksessa.
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Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2020. Päätös oppilaiden va-
linnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.

Iltapäivätoiminnan suomenkieliset toimintapaikat päättää varhaiskasva-
tusjohtaja ja ruotsinkieliset toimintapaikat ruotsinkielisen palvelukoko-
naisuuden johtaja.

Opetuslautakunta on päättänyt 13.12.2011 § 242 palveluntuottajakri-
teerit joiden mukaisesti uudet palveluntuottajat valitaan. Uusina palve-
luntuottajina aloittaa Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatu-
syhdistys ry (Marjatta-koulu) ja Valteri-koulu, jotka aiemmin hoitivat ke-
hitysvammaisten iltapäivätoiminnan Helsingin kaupungille ostopalvelu-
na. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on käynyt keskustelut uusien 
palveluntuottajien kanssa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan 
tuottamisesta sekä käynyt läpi avustusten rakenteen ja avustusperiaat-
teet. Lukuvuonna 2019-2020 toimineista palveluntuottajista avustusta 
ei hakenut Norr om Stan rf.

Avustusten käsittely

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustukset ovat olleet haettavana 
3.–31.1.2020 välisenä aikana. Iltapäivätoiminnan avustusten haku on 
ollut mukana Helsingin kaupungin joulukuun alussa julkaistussa avus-
tusten yhteiskuulutuksessa. Määräajan kuluessa saapui 42 avustusha-
kemusta. Avustusta tullaan esittämään 41 palveluntuottajalle. Luku-
vuonna 2019-2020 palveluntuottajana ollut Skidit liikkuu ry on hakenut 
avustusta lukuvuodelle 2020-2021. Palveluntuottajalle ei tulla myöntä-
mään avustusta, koska palveluntuottajan ja kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan välinen sopimus purettiin yhteisymmärryksessä maaliskuussa 
2020.

Yksityisten, valtion ja erikoiskoulujen osalta sovelletaan samoja periaat-
teita kuin kaupungin kouluissa koskien ulkopuolisilta vuokrattuja iltapäi-
vätoiminnan tiloja tai vain iltapäivätoiminnan käyttöön hankittuja tiloja. 

Lisätilojen vuokrakustannusten korvaaminen avustuksista perustuu eri-
tyiseen tarveharkintaan ja alueen palveluiden tarjonnan määrälliseen 
tarpeeseen. 

Avustusten maksaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.10.2019 (§ 723) avustusten myön-
tämisessä noudatettavat yleisohjeet.

Kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala maksaa iltapäivätoiminnan avustukset seu-
raavasti:
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- Alle 8 000 euron avustukset yhdessä erässä

- 8 000 – 40 000 euron avustukset kahdessa erässä

- yli 40 000 euron avustukset neljässä erässä.

Lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti 
avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avus-
tuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja avustuksen myöntänyt vi-
ranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyt-
tävän selvityksen. Iltapäivätoiminnan järjestöavustuksia saa käyttää 
vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustusvarat on 
palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun 
tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita ehtoja ei noudateta tai 
jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä 
tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Yhteisö ei saa käyttää toimintaa varten saamaansa kaupungin avustus-
ta varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin eikä rahoitu-
somaisuutensa tai muiden pitkäaikaisten sijoitustensa lisäämiseen.

Palveluntuottajien kanssa on tehty sopimukset 1.8.2019 ja ne ovat 
voimassa toistaiseksi. Sopimus purkautuu automaattisesti, jos kasvatus 
-ja koulutuslautakunta ei vahvista vuosittaista toiminta-avustusta palve-
luntuottajalle. Sopimuksen molempia osapuolia koskee kolmen (3) 
kuukauden irtisanoutumisaika. Uusien palveluntuottajien kanssa teh-
dään sopimukset 1.8.2020 alkaen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.8.2019 (§ 296 kohta 8) tekemän 
delegointipäätöksen mukaisesti hallintopäällikkö päättää 1.1.2019 lu-
kien perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan palve-
luntuottajien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan vahvistamien 
avustusperiaatteiden mukaisesti sekä palveluntuottajakohtaisista avus-
tusten maksatuksista.

Hallintopäällikkö tekee palveluntuottajakohtaiset avustusten maksatus-
päätökset touko-kesäkuussa. Lisäksi palveluntuottajakohtainen avus-
tussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja järjestämispaikkojen lu-
kumäärän mukaan. Avustukset maksetaan kirjanpidon suoriteperiaat-
teen mukaisesti syyslukukautena 2020 ja kevätlukukautena 2021 kau-
punginhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisissa avustuseris-
sä.

Elokuussa tarkentuvan erityisen tuen oppilaiden lisäresurssien osalta 
avustus myönnetään lisäavustuksena palveluntuottajien lähettämien li-
säavustushakemusten perusteella.
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Lapsivaikutusten arviointi

Iltapäivätoiminta on tärkeä osa lapsen toiminnallisen koulupäivän ko-
konaisuutta. Iltapäivätoiminta vähentää lasten yksinoloa sekä lisää las-
ten turvallisuuden tunnetta. Lapsille järjestetty iltapäivätoiminta tukee 
omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

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

leena.palve(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustustaulukko lukuvuosi 2020-2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 130
Osoitteeseen Priki Johannan kuja 2 toteutettavan päiväkodin uudis-
rakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2020-004626 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Sompasaaressa osoit-
teeseen Priki Johannan kuja 2 toteutettavan päiväkodin uudisraken-
nuksen tarveselvityksen.

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Sompasaaren tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sompasaari on yksi Helsingin uusista asuinalueista, jolla asuntoraken-
taminen on vilkasta. Uudishanke toteutetaan Sompasaaren kasvavalle 
asuinalueelle osoitteeseen Priki Johannankuja 2.

Rakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
käyttöön noin 200 lapselle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee 
käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan. 

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuna käyttöön 1.8.2023 mennessä. 
Tilaratkaisun tavoitteena on tarkoituksenmukainen ja joustava oppimi-
sympäristö, joka tukee lasten leikkiä ja oppimista sekä yksilön ja ryh-
män kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittämistä. 
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Uudishankkeen toteutuksen yhteydessä ei tarvita väistötiloja.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen 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. 

Sompasaareen suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee Kallion peruspii-
rissä. Alueen palvelutarpeen arvioinnissa on otettu huomioon Kalasa-
taman ja Hakaniemenrannan väestömäärän kasvu. Kallion peruspiiris-
sä on asunut vuoden 2019 alussa 1-6 vuotiaita lapsia 994. Viimeisim-
män väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa siten, että vuonna 
2033 arvioidaan lapsia olevan noin 640 nykyistä enemmän eli yhteensä 
1634. Väestön kasvu kohdentuu erityisesti Kalasataman alueelle. 

Kallion peruspiirissä toimii tällä hetkellä yhdeksän suomenkielistä kun-
nallista päiväkotia. Yhteensä näissä päiväkodeissa on 935 tilapaikkaa. 

Osoitteeseen Priki Johannan kuja 2 toteutettavalla hankkeella saadaan 
noin 200 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa. Kaupungin talonraken-
tamisohjelma sisältää myös muita uusia päiväkotihankkeita Kallion pe-
ruspiiriin. Päiväkoti osoitteeseen Capellan puistotie 27 yhteensä 330 
lapselle valmistuu vuoden 2022 lopussa. Päiväkoti Kalevan korvaava 
uudishanke tuo 60 uutta tilapaikkaa ja valmistuu vuonna 2023. 

Väestön kasvu vuoteen 2024 mennessä on noin 400 lasta, jolloin alu-
een lapsimäärä on yhteensä 1394. Uusia paikkoja vuoteen 2024 men-
nessä on valmistumassa yhteensä lähes 740 paikkaa, jolloin alueella 
on paikkoja yhteensä 1675:lle lapselle. Uusien paikkojen myötä voi-
daan luopua väliaikaiseen käyttöön toteutetusta paviljonkipäiväkoti 
Arielista, 128 paikkaa, joka voi toimia nykyisellä tontilla kesään 2024 
asti. Lisäksi paviljonkipäiväkoti Violanpuisto, 131 paikkaa, jonka toimin-
ta käynnistyi maaliskuussa 2019 ja on suunniteltu viiden vuoden väliai-
kaiseksi tilaratkaisuksi Hermannin ja Kalasataman alueen palvelutar-
peen äkilliseen kasvuun. 

Varhaiskasvatusalueella Kallio-Ullanlinna-Vironniemiemi päiväkotihoi-
don osallistumisaste on ollut vuoden 2019 lopussa yhteensä noin 72 %, 
josta kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus on noin 58%. Varhaiskas-
vatusalueella Kallio-Ullanlinna-Vironniemiemi yksityisen varhaiskasva-
tuksen osallistumisaste on selkeästi korkeampi kuin koko kaupungin 
yksityisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste (9,6%). Palvelutarpeen 
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arvioinnissa on otettu huomioon ne lähialueiden perheet, jotka muualta 
hakeutuvat Kallion varhaiskasvatuspalveluiden piiriin.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät uu-
det tilat luovat hyvät edellytykset varhaiskasvatuksen toiminnalle ja 
vastaavat lähialueen palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin tilojen 
toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollis-
tavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, joissa pedagogisesti moni-
puoliset sekä joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hy-
vän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten 
mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollista-
vat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä 
ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen op-
pimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä. 

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha asuinkorttelin sisäpihalle. 
Piha muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimi-
sympäristönä. Ulkoilupihan lisäksi päiväkodin käyttöön rajataan aidattu 
leikkialue viereisestä Loviseholmin puistosta. Piha-alueet varustetaan 
leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta. Piha-alueiden suunnittelussa 
ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisölli-
syys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkitila-
na.

Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille että alueen asukkaille 
monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Päiväkodin saatto- ja huoltolii-
kenne suunnitellaan toisistaan erillisiksi. Muunneltavuus mahdollistaa 
tilojen käytön myös kulttuuri-, liikunta-ja muiden tilaisuuksien järjestä-
miseen. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla 
tuetaan tilojen asukaskäyttöä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Päiväkoti Sompasaaren uudishankkeen tilat ovat laajuudeltaan 2000 
brm². Alustava kustannusarvio on 9 200 000 euroa. Kaupunkiympäris-
tön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 26,81euroa/m²/kk eli noin 
684 942 euroa/vuosi. 
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Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 170 
000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia, jot-
ka ovat noin 8 000 euroa. Arvio muuttokustannuksista on noin 23 000 
euroa. Vuosittaiset toiminnankustannukset ovat noin 2 442 700 eu-
roa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

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

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida päiväkotilasten sekä 
henkilöstön näkemykset tilojen kehittämisessä.

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
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Päiväkoti Sompasaaren tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunki ympäristön toimiala
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§ 131
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto päiväkoti Perhosen 
korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta osoitteessa Jo-
kiniementie 34a Oulunkylän kaupunginosassa

HEL 2020-005905 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
16.04.2020 päivätystä päiväkoti Perhosen hankesuunnitelmasta (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. Myös tilojen 
ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä va-
laistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan 
monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja 
pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Lisäksi lautakunta hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ai-
kana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympä-
ristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti 
Perhosen hankesuunnitelmasta 16.4.2020. Kohde sijaitsee osoitteessa 
Jokiniementie 34a Oulunkylän kaupunginosassa.

Hanke korvaa päiväkoti Perhosen tilat, jotka olivat kaupungin ulkopuo-
liselta taholta (VR) vuokrattu. Päiväkoti on siirtynyt tilapäisiin väistötiloi-
hin kesällä 2019, sillä aikaisemmat vuokratilat puretaan. Uudisraken-
nus mitoitetaan noin 150 lapselle.

Suunnitellut tilat osoitteeseen Jokiniementie 34 otetaan käyttöön kalus-
tettuna elokuuhun 2024 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästymi-
nen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkus-
tannuksia toimialalle. 

Hankintamallista johtuen hankesuunnittelun yhteydessä ei ole tehty 
alustavia suunnitelmia, joten hanketta ei ole voitu esitellä toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun näkemykset tilojen 
toiminnallisuudesta tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa ja hyväk-
syttää työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöllä erikseen ennen raken-
nusluvan myöntämistä.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. Uudishanke 
edistää kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista Oulunkylän alueel-
la, millä parannetaan lasten, nuorten ja perheiden arkea. Lisäksi hank-
keen sijoittuminen sujuvien yhteyksien päähän Oulunkylän ala-asteen 
koulusta edistää yhtenäistä opinpolkua ja yhteisöllisyyttä.

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea

Tilasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksen-
mukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikil-
le oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisym-
päristöksi.

Päiväkodille toteutetaan leikkipiha, joka on erotettu saatto- ja huoltolii-
kenteestä. Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan fyysistä 
aktiivisuutta arjessa ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-
alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, 
valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö 
oppimistilana.

Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edelly-
tykset aktiiviselle asukaskäytölle.
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Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmu-
kaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan kaupunkitasois-
ten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat 
lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonais-
vuokrasta on 39 492 euroa/kk eli 473 904 euroa vuodessa. Vuokra on 
32,91 euroa/m²/kk. Neliövuokran perusteena on 1200 htm². Lopullinen 
vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hank-
keen valmistuttua. 

Siivouskustannusarvio on noin 33 400 euroa/vuosi. Toiminnan käynnis-
tämiskustannuksiin varataan irtokalustehankintoihin 120 000 euroa, tie-
tohallinnon hankintoihin 8000 euroa ja muuttokustannuksiin noin 16 
200 euroa.

Väistötilat

Lpk Perhoselle on toteutettu väistötilat osoitteeseen Jahtivoudintie 3. 
Tilat tarvitaan uusien tilojen valmistumiseen 8/2024 saakka.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä.

RYJA on käsitellyt 4.4.2019 väliaikaisen tilaratkaisun hankesuunnitel-
man ja tarveselvitys menee päätöksentekoon lautakuntaan 26.5.2020.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat osallistuvat hankkeen valmis-
teluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökul-
man. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunnitel-
mien jatkokehittämiseen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 66

HEL 2020-005905 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Perhosen korvaavien tilojen uu-
disrakennuksen 29.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä 
siten, että hankkeen laajuus on noin 1 500 brm² ja hankkeen pääomi-
tettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 420 000 euroa helmi-
kuun 2020 kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 132
Osoitteeseen Sturenkatu 25 toteutettavien Åshöjdens grundskola-
nin väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2020-000717 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Åshöjdens grundsko-
lanin lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Åshöjdens grundskola lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Åshöjdens grundskola sijaitsee ruotsinkielisen pohjoisen alueen oppi-
laaksiottoalueella. Viimeisimmän oppilaaksiottoalueen väestöennus-
teen mukaan, tulee 7–15- vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasva-
maan vuoteen 2025 mennessä noin 140 oppilaalla.

Åshöjdens grundskola toimii osoitteessa Sturenkatu 6. Koulu tarvitsee 
lisätiloja kasvaneen oppilasmäärän vuoksi. Tarkoitukseen sopivia lisäti-
loja 60 oppilaalle voidaan hyödyntää lukuvuodelle 2020-21 osoitteessa 
Sturenkatu 25. Lisätiloja tullaan tarvitsemaan edelleen seuraaville vuo-
sille yhteensä 140 oppilaalle, kunnes Kottby lågstadieskola koulun uu-
dishanke valmistuu vuonna 2024. 

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä. 
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Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida 
alueiden palvelutarpeet.

Koulun nykyiset tilat ovat oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät, 
eivätkä laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle 
asettamia vaatimuksia. 

Nykyisistä tiloista on Sturenkatua pitkin alle puolen kilometrin kävely-
matka uusiin tiloihin. Sturenkatu 25 tiloihin sijoitetaan ensisijaisesti pe-
rusopetuksen luokkien 7-9 oppilaita. Toiminta järjestetään siten, että 
turhia siirtymiä koulupäivän aikana vältetään. 

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

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteutumisen

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituk-
senmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riit-
tävät lisätilat luovat hyvät edellytykset koulun toiminnalle. Tilat suunni-
tellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteut-
tamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Koulun lisätilat suunnitellaan 60 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan 345 
vuokranmaksuneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saa-
da käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustet-
tuna.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 13 650 euroa/vuosi. Siivous-
kustannusarvio on noin 9 500 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on 
noin 7 000 euroa. Käynnistämiskustannuksia varten tarvitaan n. 35 000 
euroa. Tietohallinnon hankinnat eivät sisälly vuokraan ja ne pitää ar-
vioida erikseen.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm
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Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Åshöjdens grundskola lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 21.04.2020 § 9

HEL 2020-000717 T 10 06 00

Framställning

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion beslutade föreslå 
för fostrans- och utbildningsnämnden att behovsutredningen gällande 
Åshöjdens grundskolas tilläggslokaler på adressen Sturegatan 25 god-
känns (bilaga 1).

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mia Kuokkanen, ledande arkitekt, telefon: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi
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§ 133
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2020-004676 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulu-
tuspäällikön 7.4.2020 (§ 5) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaa-
timuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- 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 Koulutuspäällikön päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Koulutuspäällikön lausunto
4 hakuilmoitus
5 Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset

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 28.4.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen, Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutus-
päällikön 7.4.2020 (§ 5) tekemästä päätöksestä, jolla koulutuspäällikkö 
on ottanut tuntiopettajan tehtävään määräajaksi 4.5.2020 alkaen KM 
**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö (Kampus 1) on anta-
nut 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 tuntiopettajan määräajaksi ottaa kampuksen 
koulutuspäällikkö.

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtamis- ja yrittäjyyskoulutuksen tun-
tiopettajan tehtävä määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 9.3. - 
23.3.2020.

Koulutuspäällikön päätöksen ja lausunnon mukaan tehtävään haki ha-
kuajan kuluessa 16 henkilöä, joista 12 täytti opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaa-
timukset eli ammatillisten osien opettajan kelpoisuuden (13 §) ja kieli-
taitovaatimuksen (§ 17).

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi edelly-
tettiin ammatillisen koulutusjärjestelmän tuntemusta, hyvää pedagogis-
ta osaamista, johtamis- ja yrittäjyystutkintojen tuntemusta, vankkaa oh-
jauskokemusta ammatillisella toisella asteella, asiakaslähtöistä työs-
kentelyotetta, vankkaa suunnittelu- ja organisointiosaamista, oppisopi-
musjärjestelmän hyvää tuntemista, kokemusta ja osaamista henkilö-
kohtaistamisesta sekä hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja.
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Edelleen hakuilmoituksessa luettiin eduksi kehittämis- ja verkosto-
osaaminen, projektinhallintataidot sekä hyvät työyhteisön vuorovaiku-
tustaidot.

Koska kysymys on ollut määräaikaisesta tehtävästä, hakuilmoituksessa 
on todettu, että kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa 
myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kolme kelpoisuusvaa-
timukset täyttänyttä hakijaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä. 
Koulutuspäällikön lausunnon mukaan kaikilla haastatteluun kutsutuilla 
oli kokemusta johtamis- ja yrittäjyystutkinnoista ammatillisessa koulu-
tuksessa

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että koulutuspäällikön päätös peru-
taan ja oikaisuvaatimuksen tekijä valitaan Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston johtamis- ja yrittäjyyskoulutuksen tuntiopettajaksi määräajaksi. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että hänen taito, kyky, koeteltu kan-
salaiskunto, osaaminen ja kokemus tehtävään ovat ylivoimaiset verrat-
tuna valituksi tuleen henkilön ominaisuuksiin. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo, että koska hänen koulutus, työ-
kokemus, asiakaskeskeisyys ja yhteistoimintakyky ovat ylivoimaisia 
tehtävään valittuun henkilöön nähden, päätös on myös syrjivä iän ja 
sukupuolen perusteella.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

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. Opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoi-
men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. 

Ammatillisten osien opettajan kelpoisuuden säädetään edellä todetun 
asetuksen 13 §:ssä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen vir-
kasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päätymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.
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Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi 
määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyt-
tämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan ope-
tusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kel-
poisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole 
saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä säädetään syrjinnän 
kiellosta. Työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei 
siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ot-
taen perusteltua.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-
teen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lain 8 §:n 1 momentin 1 koh-
dan mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, 
jos työnantaja työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutukseen va-
litessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut 
toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettelyyn ole työn 
tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä.

Asian arviointi

Koulutuspäällikön lausunnon ja tehtävään otetun hakemuksen mukaan 
tehtävään otettu on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2003 (pääaineena aikuiskasvatustiede sekä sivuaineena mark-
kinointi). Hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot vuonna 
2004. Koulutuspäällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu on kerryt-
tänyt työkokemusta ammatillisen koulutuksen johtamis-, asiantuntija- ja 
yrittäjyyskoulutuksista oltuaan asiantuntijatehtävissä ammatillisen kou-
lutuksen toimijalla yhtäjaksoisesti viimeiset n. 11 v, lisäksi hänellä on 
muuta työkokemusta noin neljä vuotta.

Koulutuspäällikön lausunnon ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuk-
sen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on suorittanut kauppatieteen 
tohtorin tutkinnon vuonna 2015 (pääaineena johtaminen ja organisaa-
tiot sekä sivuaineina viestintä ja semiotiikka), Hän on suorittanut kaup-
patieteen maisterin tutkinnon vuonna 2001 (pää- ja sivuaineet kuten 
tohtorin tutkinnossa). Lisäksi hän on suorittanut opettajan pedagogiset 
opinnot vuonna 2001. Hän on valmistunut upseeriksi Kadettikoulusta 
vuonna 1982. Koulutuspäällikön lausunnon mukaan oikaisuvaatimuk-
sen tekijä on toiminut kouluttajana oman yrityksen kautta sekä työsuh-
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teisena työntekijänä ammatillisen aikuiskoulutuksen parissa vuodesta 
2000 alkaen. Työsuhteet ovat olleet eri pituisia, mutta yrityksensä kaut-
ta hän on tehnyt johtamisen ja yrittäjyyden koulutus-, valmennus- sekä 
konsultointitöitä vuodesta 1994 asti. Työkokemusta hänellä on kaiken 
kaikkiaan 37 vuotta.

Esittelijä toteaa, että opettajia rekrytoitaessa noudatetaan Helsingin 
kaupungilla yleisesti noudatettavia henkilöstöhankinnan periaatteita. 
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haas-
tattelun tarkoituksena on erityisesti täydentää hakijasta saatuja tietoja, 
saada hakijasta kokonaiskuva ja arvioida hakijan soveltuvuutta.

Työnantajalla on laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuus-
vaatimukset täyttävistä hakijoista. Koulutuspäällikön lausunnon mu-
kaan tuntiopettajan tehtävään määräajaksi otetun valintaa puoltaa yhtä-
jaksoinen pitkä yli 10 vuoden työkokemus ammatillisen koulutuksen 
johtamisen, asiantuntija- ja yrittäjyystutkintojen parissa sekä reformin 
mukaisen ammatillisen koulutuksen hyvä tuntemus mukaan lukien op-
pisopimuskoulutus. Edelleen koulutuspäällikön lausunnon mukaan teh-
tävään valittu on toiminut tehtävissä, joista hän on saanut vankan 
osaamisen tutkintoon johtavien koulutusten suunnitteluun, kehittämi-
seen, opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitel-
mien laadintaan sekä opiskelijoiden ohjaamiseen eli kokonaisvaltai-
seen opintojen projektinhallintaan. Hän on aiemmassa työssään osoit-
tanut osaamistaan verkostojen luomisessa sekä eri koulutuksen järjes-
täjien, että työelämän edustajien kanssa.

Koulutuspäällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu osoitti haastat-
telussa kertomillaan esimerkeillä omaavansa erittäin asiakaslähtöisen 
ja ratkaisukeskeisen toimintatavan ja vankat taidot tutkintoon johtavien 
koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa. Haastattelussa tuli esiin teh-
tävään valitun vahva pedagoginen osaaminen sekä monipuoliset toi-
mintamallit opiskelijoiden ohjauksessa uuden ammatillisen koulutuksen 
lain mukaisesti. Edelleen lausunnon mukaan haastattelussa tuli ilmi 
tehtävään valitun vahvat vuorovaikutustaidot.

Koulutuspäällikön lausunnon mukaan myös oikaisuvaatimuksen tekijä 
omaa pitkän kokemuksen kouluttajana, mutta uuden ammatillisen kou-
lutuksen mukaisista asiakaslähtöisistä toimintatavoista ja ohjausmal-
leista hän ei pystynyt tuomaan esiin yhtä konkreettisia ja selkeitä malle-
ja kuin tehtävään valittu. Tehtävään valittu pystyi myös haastattelussa 
kuvaamaan oikaisuvaatimuksen tekijää laajemmin ja selkeämmin opis-
kelijan osaamisen hankkimisen kokonaisvaltaisen prosessin.

Edelleen koulutuspäällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu pystyi 
haastattelussa paremmin todentamaan tehtävässä korostuvia jo ha-
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kuilmoituksessakin edellytettyjä asioita, kuten hyvää pedagogista 
osaamista, vankkaa ohjauskokemusta ammatillisella toisella asteella, 
asiakaslähtöistä työskentelyotetta sekä vankkaa suunnittelu- ja organi-
sointiosaamista. Koulutuspäällikön lausunnon mukaan valintaan ei si-
ten vaikuttanut hakijoiden ikä tai sukupuoli.

Oikaisuvaatimuksessa on todettu mm, että oikaisuvaatimuksen tekijän 
koulutus ja työkokemus olisivat ylivoimaisia verrattuna tehtävään valit-
tuun. Esittelijä toteaa, että oikeuskäytännön mukaan kenelläkään ei ole 
ehdotonta oikeutta tulla valituksi pelkästään siksi, että henkilöllä on 
korkeampi koulutus tai pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla. Pi-
dempi työkokemus ei tee hakijasta automaattisesti vähemmän työko-
kemusta omaavaa hakijaa parempaa. Kuten koulutuspäällikön päätök-
sessä ja lausunnossa on todettu, päätös on perustunut kokonaisharkin-
taan ja erityisesti haastattelussa esille tulleisiin seikkoihin, joista on to-
dettu edellä. Edelleen vaikka oikaisuvaatimuksen tekijällä on pidempi 
työkokemus, on tehtävään valitulla yhtäjaksoinen pitkä yli 10 vuoden 
työkokemus ammatillisen koulutuksen johtamis-, asiantuntija- ja yrittä-
jyystutkintojen parissa sekä reformin mukaisen ammatillisen koulutuk-
sen hyvä tuntemus mukaan lukien oppisopimuskoulutus. Lisäksi tehtä-
vään valittu sekä oikaisuvaatimuksen tekijä ovat kummatkin muodolli-
sesti kelpoisia haettuun määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään. Edel-
lä todetun johdosta asiassa ei voida katsoa syntyneen syrjintäoletta-
maa.

Esittelijä katsoo rehtorin valinneen kokonaisarvion perusteella taita-
vimmaksi ja soveliaimmaksi arvioimansa hakijan kyseiseen haettavana 
olleeseen tuntiopettajan tehtävään määräajaksi. Asiassa ei ole tullut 
esille mitään sellaista, että koulutuspäällikkö olisi syrjinyt oikaisuvaati-
muksen tekijää iän, sukupuolen tai muunkaan seikan perusteella.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Koulutuspäällikkö on harkintansa mukaan voinut ottaa 
kokonaisarvion perusteella kyseisen tuntiopettajan määräajaksi. Edellä 
todetun perusteella koulutuspäällikkö ei ole valintaa tehdessään aset-
tanut oikaisuvaatimuksen tekijää eri asemaan iän tai sukupuolen perus-
teella eikä muullakaan syrjivällä perusteella. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että koulutuspääl-
likkö olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä 
asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun sekä koulutuspäällikön päätökseen ja 
lausuntoon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen
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§ 134
Oikaisuvaatimus määräajaksi lehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2020-006133 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Itäkeskuksen peruskoulun rehtorin 
29.4.2020 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoi-
hin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
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Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180
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Liitteet

1 Itäkeskuksen peruskoulun rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus 29.4.2020
3 Itäkeskuksen peruskoulun rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus Itäkeskuksen peruskoulu
5 Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset (3)_PDFa2b

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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********** on tehnyt 29.4.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Itäkeskuksen peruskoulun rehtorin 29.4.2020 
tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Itäkeskuksen peruskou-
luun sijoitettuun fysiikan ja matematiikan lehtorin virkaan määräajaksi 
1.8.2020 - 31.7.2021 **********

Itäkeskuksen peruskoulun rehtori 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 
määräaikaisen lehtorin viran hoitajan ottaa peruskoulun rehtori.

Hakuprosessista

Itäkeskuksen peruskouluun sijoitetun fysiikan ja matematiikan lehtorin 
virka määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 8.4. - 22.4.2020.

Tehtävään haki hakuajan kuluessa 10 henkilöä, joista 4 täytti opetus-
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukai-
set kelpoisuusvaatimukset mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä.

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi eduksi 
luettiin ratkaisukeskeinen työote ja positiivisen pedagogiikan tuntemus 
sekä kemian opettajan kelpoisuus.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin hakemusten pe-
rusteella kolme kelpoista hakijaa, joilla oli viimeaikaista opetuskoke-
musta opetettavista aineista. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii rehtorin päätöksen purkua.

Oikaisuvaatimuksen tekijä mm. katsoo, että kysymys on ikäsyrjinnästä, 
koska virkaan valittu ei voi olla koulutukseltaan tai työvuosiltaan oikai-
suvaatimuksen tekijää pätevämpi.
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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 2 momentin mukaan yleiset nimitysperus-
teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

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

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
5 §:ssä säädetään aineenopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta.

Em. asetuksen 23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään 
vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja 
tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä 
antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän 
edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä 
annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Virkaan valittu on valmistunut diplomi-insinööriksi marraskuussa 2004 
ja hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot kesäkuussa 2018 
ja täydentänyt fysiikan ja matematiikan opintoja niin, että hän on täyttä-
nyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen mukaiset kelpoisuusvaatimukset molemmissa opetettavissa ai-
neissa (fysiikka ja matematiikka) toukokuusta 2019. Hän on toiminut 
Vantaan kaupungilla määräaikaisena matematiikan, fysiikan ja kemian 
tuntiopettajana vuosiluokilla 7-9 elokuusta 2019 lähtien.

Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valitulla on viimeaikaista opetus-
kokemusta molemmissa opetettavissa aineissa. Lisäksi hän on hake-
muksessaan tuonut esille hakuilmoituksessa eduksi luettua ratkaisu-
keskeistä työotetta ja positiivisen pedagogiikan tuntemusta. Rehtorin 
päätöksen mukaan hän katsoi hakemuksen, haastattelujen, koulutuk-
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sen ja kokemuksen perusteella, että virkaan valitulla on parhaat edelly-
tykset tehtävän hoitamiseen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut filosofian maisteriksi luon-
nontieteissä pääaineena matematiikka vuonna 1984. Hän on suoritta-
nut opettajan pedagogiset opinnot toukokuussa 1996. Hän on kelpoi-
nen toimimaan fysiikan ja matematiikan lehtorina. Lisäksi hän on kel-
poinen toimimaan kemian opettajana. Viimeaikaiseen opetuskokemuk-
seen liittyen hän on hakemuksen mukaan toiminut Lahden yhteiskou-
lussa yläluokilla matematiikan opettajana elokuusta 2019 lähtien. Tätä 
ennen hänellä on ollut kaksi kahden kuukauden sijaisuutta mm. mate-
matiikan opettajana tammikuusta 2019 alkaen. Edelleen hakemuksen 
mukaan tätä ennen hänellä on lyhyt kahden kuukauden sijaisuus maa-
liskuulta 2016 Mäntsälän lukiosta.

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.

Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin kelpoisista haki-
joista kaikki ne, joilla oli viimeaikaista opetuskokemusta kummastakin 
opetettavasta aineesta eli fysiikasta ja matematiikasta. Rehtorin lau-
sunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ei tuonut hakemuksessaan 
esille opetuskokemustaan fysiikasta eli toisesta opetettavasta aineesta 
ja siksi häntä ei kutsuttu haastatteluun. Asia ilmenee myös liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta. Edelleen oikaisu-
vaatimuksen tekijän hakemuksessa oli vain lyhyesti todettu, että oikai-
suvaatimuksen tekijä tarvitsee töitä. Tämän jälkeen hän oli luetellut ha-
kemuksessa koulutuksensa ja työkokemuksensa. Oikaisuvaatimuksen 
tekijä ei hakemuksessa myöskään tuonut esille hakuilmoituksessa 
eduksi luettavia asioita, kuten ratkaisukeskeistä työotetta tai positiivisen 
pedagogiikan tuntemusta. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaati-
muksen tekijän ikä ei ole siten vaikuttanut mitenkään haastattelukutsun 
esittämiseen.

Esittelijä katsoo rehtorin valinneen kokonaisarvion perusteella taita-
vimmaksi ja soveliaimmaksi katsomansa hakijan kyseiseen haettavana 
olleeseen lehtorin virkaan määräajaksi. Esittelijä katsoo, että valittu 
henkilö on tehtävään kelpoinen ja hänellä on rehtorin päätöksen mu-
kaan parhaat edellytykset lehtorin virkaan. Kuten edellä on todettu, reh-
torin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ei 
ilmennyt hänen fysiikan opetuskokemusta, joka kuitenkin on toinen 
opetettavista aineista. Hakemuksessa ei myöskään tuotu esille hakuil-
moituksessa eduksi luettavia asioita.
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Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita määrä-
ajaksi kyseiseen lehtorin virkaan valitsemansa henkilön. Edellä todetun 
perusteella rehtori ei ole valintaa tehdessään asettanut oikaisuvaati-
muksen tekijää eri asemaan iän perusteella eikä muullakaan syrjivällä 
perusteella. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikko-
ja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa muu-
hun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.
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4 Hakuilmoitus Itäkeskuksen peruskoulu
5 Virkaan valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset (3)_PDFa2b

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

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 135
Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2018-009007 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallin-
to-oikeuden 23.4.2020 antaman päätöksen 20/0331/2.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 9.10.2018 (§ 222) ********** oi-
kaisuvaatimuksen, joka koski perusopetuksen aluepäällikön päätöstä 
viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisesta.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 23.4.2020 päätöksen 20/0331/2 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemää pää-
töstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus on kumonnut 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä perusopetuksen aluepäällikön 
päätökset.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 136
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 136
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 137
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
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§ 138
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 8. - 18.5.2020

58 § Jakomäen päiväkodin ja -leikkipuiston (Jakomäen sydän) irtoka-
lus-ehankinta, minikilpailutus

59 § Hankinta, Effica varhaiskasvatus -sovelluksen uudet työasemali-
senssit

60 § Ressun lukion lisätilojen irtokalustehankinta, minikilpailutus

61 § Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala, tulosyksikön perustaminen, henkilöstöpalvelut

Hallintojohtaja 25.5.2020

19 § Puhelinten ja tarvikkeiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle Fujitsu Finland Oy:ltä

Perusopetusjohtaja 8. - 25.5.2020

46 § Hertsikan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran 
täyttäminen

47 § Muutos Malmin peruskoulun 8. ja 9. luokan valinnaisaineisiin

48 § Tietopyyntöä koskeva päätös

53 § Opetushallitus, erityisavustus 2020 kouluille kerhotoiminnan to-
teuttamiseen ja kehittämiseen

55 § Erityisluokat kouluittain lukuvuonna 2020-2021

56 § Puistolan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyt-
täminen

57 § Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta kaksikielisen 
opetuksen laajentamiseen, Helsinki oppii kielillä 3 - kehittämishankkeel-
le

58 § Yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla 
lukuvuonna 2020–2021
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Direktören för svenska servicehelheten 5. - 20.5.2020

23 § Mottagande av donation av Föreningen Granatenhjelm r.f., 
svenskspråkiga gymnasierna

24 § Mottagande av donation av Svensk Förening i Åggelby r.f., ottby 
lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola och Månsas lågstadieskola

25 § Mottagande av donation av Svenska litteratursällskapet i Finland

26 § Beslut om förlängning av forskningstillstånd HEL 2019-013225

27 § Beslut om förlängning av forskningstillstånd HEL 2020-001443

28 § Mottagande av bidrag ur Börje Saxbergs fond inom Svenska 
folkskolans vänner, Tölö gymnasium

29 § Mottagande av donation av ABB Oy, Brändö gymnasium,  Gym-
nasiet Lärkan och Tölö gymnasium

30 § Mottagande av donation ur Maj Töttermans stiftelse, Tölö  gymna-
sium, Grundskolan Norsen och Minervaskolan

31 § Mottagande av stipendier från Carl-Olaf Homéns ungdomsidrotts 
fond, Brändö gymnasium

32 § Mottagande av stipendiepengar från Lions Club Helsinki Revon-
salmi, Degerö lågstadieskola

33 § Mottagande av bidrag ur fonder inom Svenska folkskolans vänner

34 § Mottagande av stipendier från föreningen Solrosen

35 § Mottagande av Hjalmar Blomqviststipendierna från Svensk Före-
ning i Åggelby; Kottby, Månsas och Staffansby lågstadieskolor

36 § Beslut om förlängning av forskningstillstånd HEL 2019-010408

37 § Mottagande av donation av Degerö Hem och Skola, Degerö lågs-
tadieskola

38 § Namngivning av daghem, daghemmet Humlan

39 § Mottagande av stipendiemedel ur Stiftelsen Pro Juventute Nostra

40 § Mottagande av bidrag av  Svenska folkskolans vänner, Grundsko-
lan Norsen, Åshöjdens grundskola och Staffansby lågstadieskola

41 § Mottagande av donation av Brändö Ls förening Hem och Skola 
r.f., Brändö lågstadieskola
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42 § Mottagande av donation av Pohjola-Norden

43 § Mottagande av ett trumset till Kottby lågstadieskola

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/


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2020 115 (134)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

26.05.2020

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 121, 122, 124, 125, 130, 131, 132, 135 ja 138 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 123 ja 126 §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

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

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 127 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke-
mällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kasvatus- 
ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

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

Lupa on myönnettävä, jos

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

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.

Muutoksenhakuaika

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

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

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

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

Muutoksenhakuviranomainen

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

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

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

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

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

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

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

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

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

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

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

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Mikäli mark-
kinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii 
asian käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

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

4
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 128 ja 129 §:t.

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

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 133, 134 ja 137 §: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 
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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

 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:
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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-
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.
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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.

6
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 136 §.

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.
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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
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.
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Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

 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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
BESVÄRSANVISNING

136 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

Besvärstid
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Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet den dag då beslutet överlämnats 
till parten eller hans eller hennes lagliga företrädare.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Om delgivningen har skett per post mot mottagningsbevis anses en 
part ha fått del av beslutet vid den tid som mottagningsbeviset utvisar.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

  

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Besvärshandlingarna kan tillställas också Helsingfors stads registra-
torskontor.

Registratorskontorets kontaktuppgifter är:
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E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: Fostrans- och utbildningsnämnden
 Helsingfors stads registratorskontor
 PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut som besvärsskriften gäller
 till vilka delar ändring söks i beslutet och hurdana ändringar som 

söks
 på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i be-
svärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
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 de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte re-
dan tidigare har tillställts myndigheten

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Petra Malin Matias Pajula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 01.06.2020.


