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Kokousaika 16.06.2020 16:00 - 17:49

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2 krs., kokoushuone Moreeni / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma (etänä) varapuheenjohtaja
Apter, Ted (etänä)
Diarra, Fatim (etänä)
Harms-Aalto, Martina
Jalovaara, Ville (etänä)
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa (etänä)
Malin, Petra (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Oskala, Hannu (etänä)
Pajula, Matias (etänä)
Laisaari, Johanna (etänä) varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas (etänä) 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 (etänä) perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno (etänä) tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati (etänä) hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Legeza, Katja (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

poistui 16:27, saapui 16:39, poistui 
17:40, poissa: 141 §, 142 §, 159 - 
166 §

Nevalainen, Vesa oppilashuollon päällikkö
saapui 16:15, poistui 16:27, läsnä: 
osa 140 §

Pösö, Hanna saapui 16:28, poistui 16:32, läsnä: 
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osa 141 §
Reunanen, Riikka saapui 16:34, poistui 16:38, läsnä: 

osa 142 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
139-166 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
139-140 §, 143-152 §, 166 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
141 §, 161-163 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
142 §, 154-160 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
153 §, 165 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
164 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
139-166 §
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§ Asia

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

140 Asia/2 Ilmoitusasiat

141 Asia/3 Opiskelijahuollon päällikön viran täyttäminen

142 Asia/4 Varhaiskasvatuksen aluepäällikön (yksityisen varhaiskasvatuksen oh-
jaus ja valvonta) viran täyttäminen

143 Asia/5 Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla var-
haiskasvatuksen esitystekniikan hankinnoissa vuoden 2020 loppuun 
saakka

144 Asia/6 Kaupungin peruskoulujen matkalippujen hankinta Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymältä

145 Asia/7 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus 
sisarusalennuksista 1.10.-31.12.2020

146 Asia/8 Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen sijoittuvien peruskoulun, 
päiväkodin ja leikkipuiston tarveselvitys

147 Asia/9 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisen määrääminen 
ajalle 13.–17.7.2020

148 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mikko Särelän toivomusponnesta erityisen tuen tarpeessa olevien las-
ten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueellisen 
kohdistumisen parantamisen selvittämisestä

149 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ma-
tias Pajulan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osallistu-
van budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kau-
pungin perustoimintaa

150 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Al-
viina Alametsän aloitteesta mielenterveyden ensiapukoulutuksesta 
oppilaille ja opettajille

151 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Paavo Arhinmäen aloitteeseen Kontulan asukkaiden kokoontumistilo-
jen parantamisesta

152 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Roihuvuoren ala-
asteen ja esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteessa 
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Vuorenpeikontie 7

153 Asia/15 Osoitteeseen Puistolan raitti 18 toteutettavan Puistolanraitin ala-
asteen lisätilan tarveselvitys

154 Asia/16 Osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkodin korvaavan uu-
disrakennuksen tarveselvitys

155 Asia/17 Osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
tarveselvitys

156 Asia/18 Pasilassa osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudisra-
kennuksen tarveselvitys

157 Asia/19 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle päiväkoti Kalevan 
korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta

158 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle päiväkoti Marmorin 
sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta

159 Asia/21 Oikaisuvaatimus päiväkoti Ruskeasuon kielikylpyryhmän valintapää-
töksestä

160 Asia/22 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

161 Asia/23 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

162 Asia/24 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

163 Asia/25 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

164 Asia/26 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

164 Asia/26 Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för viss 
tid

165 Asia/27 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

166 Asia/28 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 1 (133)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/1
16.06.2020

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

§ 139
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Martina Harms-Aallon ja Pia 
Kopran sekä varatarkastajiksi Petra Malinin ja Ted Apterin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 140
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjun esittely 

 Kaupunginvaltuusto 08.04.2020 § 114 Lauttasaaren korttelin 31120, 
Särkiniementie 3 asemakaavan muuttaminen (12533): Kaupungin-
valtuusto hyväksyi 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31120 
tontin 1 asemakaavan muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuksen 
nro 12533 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin pe-
rustein. Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sää-
detyllä tavalla kuulutettu 26.5.2020, jolloin kaava on tullut voimaan. 
(HEL 2016-009547) 

 Kaupunginvaltuusto 6.5.2020 §132 Vartiokylän korttelin 45130 ym. 
alueiden asemakaavan muuttaminen kielilukion rakentamista var-
ten, Kiviparintie 1 (nro 12614): Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31. 
kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31120 tontin 1 asemakaavan 
muutoksen 3.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 12533 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. (HEL 2019-
002069)

 Kaupunginhallitus 25.5.2020 § 32: Lausunto oikeusministeriölle 
usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään (HEL 2020-
002877)

 Kansliapäällikkö 5.6.2020 § 138 Varautumisen toimeenpano koro-
navirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 29.5.-5.6.2020 (HEL 
2020-007288)

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Vesa Nevalainen. Asiantuntija poistui kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 4 (133)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
16.06.2020

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

§ 141
Opiskelijahuollon päällikön viran täyttäminen

HEL 2020-007211 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa opiskelijahuollon päällikön 
virkaan (nro 035135) toistaiseksi ********** Virantoimitus alkaa 
1.8.2020.

Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vah-
vistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvi-
tys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamis-
ta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle mää-
rätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden 
koeaika.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Hanna Pösö, joka poistui kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

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

Lisätiedot
Auli Hyvämäki, HR-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opiskelijahuollon päällikön virka tulee avoimeksi 1.8.2020. Hakuilmoi-
tus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa 
helsinkirekry.fi 7.5.2020 sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointi-
kanavissa.
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Helsingin kaupungin toisen asteen opiskelijahuollon palveluissa järjes-
tetään psykologi- ja kuraattoripalvelut kaupungin lukioille, Stadin am-
matti- ja aikuisopistolle sekä yksityisille ja valtion lukioille ja yksityisille 
ammatillisille oppilaitoksille ja aikuisoppilaitoksille.

Opiskelijahuollon päällikkö toimii johtavan psykologin ja johtavan ku-
raattorin lähiesihenkilönä ja keskittyy laaja-alaisesti opiskelijoiden hy-
vinvoinnin näkökulmiin ja kaupunkistrategian toteuttamiseen sekä seu-
raa ja analysoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija-
huollon päällikkö vastaa opiskelijahuollon henkilöstön, toiminnan ja ta-
louden suunnittelusta, johtamisesta ja arvioinnista. Hän on jäsenenä 
lukio-, ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukoko-
naisuuden johtoryhmässä.

Virkaa täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto.

Opiskelijahuollon päällikön viran hakijalta edellytetään ylempi korkea-
koulututkinto ja kokemus johtotehtävistä. 

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”Luemme eduksi toisen 
asteen koulutuksen tuntemuksen. Viran menestyksellisessä hoitami-
sessa ovat eduksi hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.”

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan jätti 22.5.2020 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
52 hakijaa. Esityslistan liitteenä on hakijayhteenveto. Hakijoiden hake-
musasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2. 

Haastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella neljä ansioitu-
neinta hakijaa: **********

Hakijoita haastattelivat palvelukokonaisuuden johtaja ********** apulais-
pormestari ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla neljällä hakijalla on johtamiskokemusta, toisen asteen koulu-
tuksen tuntemusta ja kunnallishallinnon tuntemusta.
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Toisen asteen opiskelijahuollossa korostuu lähivuosina kokonaisvaltai-
nen opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittäminen.

Valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota toisen asteen opiskelijahuol-
lon kehittämisosaamiseen, kykyyn johtaa toisen asteen opiskelijahuol-
toa laaja-alaisesti ja kokemukseen yhteistyöstä eri verkostojen kanssa.

Esittelijä katsoo, että hakijoiden hakemusten ja haastattelujen jälkeen 
tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella ********** **********

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että opiskelijahuollon pääl-
likön virkaan valitaan **********

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköi-
sessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suos-
tumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

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

Lisätiedot
Auli Hyvämäki, HR-asiantuntija, puhelin: 310 26257

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2020 7 (133)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
16.06.2020

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

§ 142
Varhaiskasvatuksen aluepäällikön (yksityisen varhaiskasvatuksen 
ohjaus ja valvonta) viran täyttäminen

HEL 2020-007072 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa varhaiskasvatuksen alue-
päällikön (yksityisen varhaiskasvatuksenohjaus ja valvonta) virkaan 
(025891) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri **********

Virantoimitus alkaa 1.10.2020. 

Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vah-
vistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvi-
tys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamis-
ta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle mää-
rätään virantoimituksen aloittamisesta alkava enintään kuuden (6) kuu-
kauden koeaika.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Riikka Reunanen, joka poistui kuulemisen-
sa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virka tulee avoimeksi 1.10.2020. 
Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 5.4.2020. Virka on ollut 
julkisesti haettavana ajalla 5.–20.4.2020 osoitteessa 
www.helsinkirekry.fi.

Helsingissä on lähes 150 yksityistä päiväkotia sekä yksityistä perhepäi-
vähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa. Yksityisessä varhaiskasvatukses-
sa on noin 4 000 lasta.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön tehtävänä on vastata yksityisen var-
haiskasvatuksen ohjauksesta, valvonnasta ja taloudesta sekä toimia 
palvelunsa työntekijöiden esihenkilönä. Hän kehittää ja valmistelee oh-
jauksen ja valvonnan prosesseja osana Helsingin kaupungin varhais-
kasvatuksen kokonaisuutta sekä vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen 
yksityisen tukeen suunnatusta budjetista ja toiminnan kehittämisestä 
sen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös kaupunkitasoisia koordinointi- ja 
asiantuntijatehtäviä. 

Virkaa täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto. 

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on 
soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito. Li-
säksi edellytetään suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää 
suullista ja kirjallista taitoa sekä varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsää-
dännön tuntemusta. 

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”Olet varhaiskasvatuk-
sen vahva osaaja ja omaat erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötai-
dot. Tunnet varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsäädännön. Sinulla on 
aikaisempaa johtamiskokemusta, henkilöstöjohtamisen taitoja ja val-
mentava johtamistapa. Työssäsi olet tarkka ja jämpti, sinulla on pai-
neensietokykyä, olet tavoitteellinen ja aikaansaava.”

Virkaan jätti 20.4.2020 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
29 hakijaa (hakijayhteenveto liitteenä). Hakijoiden hakemusasiakirjat 
ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.

Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella 22 haki-
jaa: **********

Hakemusten ja videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluun kut-
suttiin kuusi hakijaa: **********
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Hakijoita haastattelivat varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ja 
HR-asiantuntija Riikka Heloma ajalla 4.–8.5.2020. Tämän jälkeen 
********** perui hakemuksensa.

Haastattelun jälkeen hakijat ********** kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka 
suoritti Psycon Oy.

Haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioi-
den kokonaisarvioinnissa muiden hakijoiden edelle nousivat **********

Heidät haastateltiin uudelleen 3.2.2020. Hakijoita haastattelivat apu-
laispormestari Pia Pakarinen, kasvatus- ja koulutuslautakunnan vara-
puheenjohtaja Emma Kari, varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas ja 
HR-asiantuntija Riikka Heloma.

**********

**********

Molemmilla hakijoilla on päällikkötason johtamiskokemusta, varhais-
kasvatuksen sisällön ja lainsäädännön tuntemusta. Heillä on useam-
man vuoden kokemus yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen, neu-
vontaan ja valvontaan liittyvistä tehtävistä. He molemmat osoittivat ky-
kyä hyvään henkilöstöjohtamiseen ja valmentavaan johtamistapaan. 
Lisäksi heillä on varhaiskasvatuksen vahvaa osaamista ja heidän ta-
vassaan viestiä korostui vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Esittelijä katsoo hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin
 jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on haki-
joista parhaat edellytykset varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran me-
nestykselliseen hoitamiseen.

Hänen valintaansa puoltaa johtamiskokemus varhaiskasvatuksen alue-
päällikön tehtävässä Espoon kaupungilla. Hänellä on vahvaa näyttöä 
yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan joh-
tamisesta nykyisessä tehtävässään omalla varhaiskasvatusalueellaan. 
Hän etunaan on varhaiskasvatuksen eri tehtävistä hankittu monipuoli-
nen varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsäädännön tuntemus sekä kun-
nallishallinnon tuntemus.

Hänellä on laajat verkostot ja kokemusta eri verkostojen puheenjohta-
jana toimimisesta. Hän on parhaillaan Espoon kaupungin yksityisen 
varhaiskasvatuksen ja hankintojen koordinointiryhmän puheenjohtaja. 
Lisäksi hänellä on kokemusta johtoryhmätyöskentelystä ja monenlaisis-
ta kehittämistehtävistä.

Hän toi haastattelussa esille motivoituneen, strategisen ja selkeän nä-
kemyksen yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämisestä, ohjauksesta 
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ja valvonnasta. Lisäksi hän osoitti kykyä hallita tätä kokonaisuutta ta-
louden ja budjetoinnin näkökulmasta. Hänellä on vahvaa halua ja kykyä 
toimia yhteistyössä ja kumppanina niin yksityisen palveluntuottajien
kuin kunnallisten toimijoiden kanssa. Hänen vahvuutenaan on taito 
toimia vuorovaikutteisesti ja luottamusta herättävällä tavalla. 

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että varhaiskasvatuksen 
aluepäällikön virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri **********

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköi-
sessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suos-
tumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
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§ 143
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla var-
haiskasvatuksen esitystekniikan hankinnoissa vuoden 2020 lop-
puun saakka

HEL 2020-007181 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää hankintatoimivaltansa 
toimialajohtajalle varhaiskasvatuksen esitystekniikan hankintojen osalta 
enintään 1 500 000 euroon (alv 0 %) määräaikaisesti vuoden 2020 lop-
puun saakka. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Julle Keihänen, hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi
Jukka Pursiainen, ICT-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 26810

jukka.pursiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankinnan ennakoitu arvo
2 Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnil-

le koronakriisin aikana

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkoituksena on hankkia vuoden 2020 loppuun mennessä päiväkotei-
hin esitystekniikkaratkaisuja, joihin sisältyy liikuteltavia kosketusnäyttö-
jä ja niihin mahdollisesti liitettäviä lisälaitteita, kuten bluetooth-kaiuttimet 
tai USB-visualisoijat. Hankinnoilla mahdollistetaan digitaalisten opetus-
ratkaisujen hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Esitystekniikan hankinnat kilpailutetaan Helsingin kaupunginkanslian 
perustaman dynaamisen hankintajärjestelmän H001-19, HEL 2019-
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003682 / Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS) sisäisen kilpailutuk-
sen perusteella. 

Dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjoajille voidaan asettaa ly-
himmillään vain kymmenen päivän vastausaika toimialan tarjouspyyn-
töön. Tarjousten jättämisen jälkeen toimialajohtajalle siirretty toimivalta 
mahdollistaa hankinnoista päättämisen tarvittaessa hyvinkin ripeästi. 
Toimivallan siirto näiden hankintojen osalta on tarkoituksenmukaista 
hankintojen mahdollisimman joutuisan etenemisen vuoksi. 

Hankintojen joutuisan etenemisen suosiminen on myös Suomen Yrittä-
jien ja Kuntaliiton julkaisemien suositusten (19.3.2020) hengen mukai-
nen. 

Sovelletut säädökset

Kuntalaki 91.2; Helsingin kaupungin Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 
momentin 3 kohta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Julle Keihänen, hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi
Jukka Pursiainen, ICT-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 26810

jukka.pursiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankinnan ennakoitu arvo
2 Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suositukset yrityksille ja kunnil-

le koronakriisin aikana

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

ICT-hankinnat
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§ 144
Kaupungin peruskoulujen matkalippujen hankinta Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymältä

HEL 2020-007220 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia keskitetysti syysluku-
kaudesta 2020 lähtien Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä peru-
sopetuksen matkaliput siihen oikeutetuille oppilaille. Hankinta on tois-
taiseksi ja sen ennakoitu sitoumukseton arvo on vuosittain noin 1,0 mil-
joonaa euroa.

Samalla lautakunta oikeutti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hal-
lintopäällikön tekemään vuosittain tätä hankintapäätöstä vastaavat ti-
laukset koululaisten matkalipuista Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymältä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Marko Enberg, hallintopäällikkö, puhelin: 310 88591

marko.enberg(a)hel.fi
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslain (1998/628) 32 § mukaan perusopetuksessa olevan 
oppilaan tulee saada maksuton kuljetus kodin ja koulun väillä, jos kodin 
ja koulun etäisyys on yli viisi kilometriä. Opetuslautakunta linjasi vuon-
na 2007 (13 §), että perusopetuksessa maksuttomaan kuljetukseen 
kodin ja koulun välillä on oikeutettu ne oppilaat, joilla koulumatkan pi-
tuus yhteen suuntaan mitattuna on vuosiluokilla 1–6 vähintään kaksi ki-
lometriä ja vuosiluokilla 7–10 vähintään kolme kilometriä. Maksutto-
muus on toteutettu myöntämällä oppilaille Helsingin seudun liikenne -
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kuntayhtymän (HSL) matkalippu. Matkalipun tarve on oppilailla, jotka 
käyvät lähikoulun sijaan toista koulua mm. painotetun opetuksen tai eri-
tyisluokalla opiskelun takia.

Koulut ovat tehneet HSL-matkalipputilaukset kouluittain, kun varsinai-
nen päätös koulumatkaetuudesta on tehty. Vuosittain tilauksia on ollut 
2000–3000 kpl. Syyslukukaudesta 2020 lähtien HSL-matkalipuista on 
tarkoitus tehdä tilaus keskitetysti ja se kattaa vuotuisten tilaustarpeen. 
Muutos vähentää matkalipuista aiheutuvaa hallinnollista tilaustaakkaa 
kouluilta ja sen henkilökunnalta. Työtaakka helpottuu myös, kun koulu-
jen ei tarvitse erikseen käydä lataamassa matkalippuja HSL-
yritysmyyntipisteessä vaan lataus hoidetaan keskitetysti. Ladatuista li-
puista tulee lasku suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle perusopetukselle. 
Näin laskujen tarkistusten määrä vähenee huomattavasti. Lisäksi mat-
kalippuetuuden päätösprosessia ollaan uudistamassa lähiaikoina. 

Vuosittain perusopetuksessa myönnetään HSL-matkalippuja arviolta 
seuraavasti:

 suomenkielinen perusopetus (popa) arviolta 3400 lippua, 750 000 
euroa

 ruotsinkielinen perusopetus (sves) arviolta 1300 lippua, 250 000 eu-
roa 

Edellä mainitut kustannukset on huomioitu kummankin palvelukokonai-
suuden käyttömenoissa vuodelle 2020. Esitetyt  summat sisältävät 
myös oman äidinkielen tai oman uskonnon opetuksen johdosta hankit-
tavat liput.

HSL on kuntayhtymä, jossa Helsingin kaupunki on yhtenä jäsenkunta-
na. Helsingin kaupungin osalta HSL täyttää Laki julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15 §:ssä määritellyn sidosyk-
sikkömääritelmän. Määritelmän mukaan hankintalakia ei sovelleta han-
kintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköltään. Sidosyk-
siköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätök-
senteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että 
hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa 
käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaik-
koihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 
500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden 
hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksi-
kössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

Toimialan hallintopäällikön hankinta- ja tilausvaltuus on hallinnon osalta 
100 000 euroa (kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.12.2018/278 §). Ti-
laustoiminnan joustavuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, 
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että valtuus hyväksyä vuosittain keskitetysti tehtävät koululaisten HSL-
matkalipputilaukset on hallintopäälliköllä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Marko Enberg, hallintopäällikkö, puhelin: 310 88591

marko.enberg(a)hel.fi
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Hallinto
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§ 145
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava kor-
vaus sisarusalennuksista 1.10.-31.12.2020

HEL 2020-006535 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityiselle palveluntuotta-
jalle maksetaan lapsikohtainen korvaus 1.10.-31.12.2020 välistä aikaa 
koskevista sisarusalennuksista. Korvaus maksetaan lapsikohtaisesti 
helsinkiläisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun perheestä useampi 
kuin yksi lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa. 

Korvauksen määrä on 144 euroa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 
on lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvaus 
maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palveluntuottajille, 
joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen sisaruk-
set ovat. 

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitou-
tuu hakemuksessa alentamaan perheen nuorimman lapsen sisaruksen 
asiakasmaksun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä se-
kä ilmoittamaan lapsien varhaiskasvatuksen päättymisestä kunnalle. 
Korvausta voidaan maksaa takautuvasti ehdoin, että korvaushakemus 
tulee toimittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle viimeistään kol-
men (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota kor-
vaushakemus koskee. Virheellisesti annettujen tietojen perusteella 
maksettu tuki voidaan periä takaisin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

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

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 17.12.2019 § 396 päättänyt lisäyk-
senä vuoden 2020 talousarvioon 260 000 euron määrärahan, joka 
kohdistuu varhaiskasvatuksen sisarusalennuksen laajentamiseen myös 
yksityiseen varhaiskasvatukseen syksystä 2020 alkaen.

Sisarusalennuksen laajentaminen yksityiseen varhaiskasvatukseen esi-
tetään syksyllä 2020 toteutettavaksi yksityisille varhaiskasvatuksen 
palveluntuottajille maksettavana korvauksena sisarusalennuksista. 

Sisaruksia, joista korvaus tulee maksettavaksi, on yksityisessä varhais-
kasvatuksessa vuonna 2020 arviolta noin 600. Määrä on arvioitu vuo-
den 2019 tietojen pohjalta, silloin määrä oli 583. Korvauksen määrä 
144 euroa perustuu kunnallisessa kokoaikaisessa varhaiskasvatukses-
sa toiseksi nuorimmalle sisarukselle annetun alennuksen määrään. Ta-
loudellisten vaikutusten arvioitu määrä aikavälillä 1.10.-31.12.2020 on 
näiden lukujen mukaan laskettuna 259 200 euroa, joten määräraha 260 
000 kattaa tästä aiheutuvat kustannukset vuonna 2020.

Korvausta maksetaan helsinkiläisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun 
perheestä useampi kuin yksi lapsi on yksityisessä varhaiskasvatukses-
sa. Korvaus maksetaan saman suuruisena kaikista nuorimman lapsen 
sisaruksista ja se maksetaan kaikista sisaruksista riippumatta lapsen 
hoitoajasta ja iästä. Korvausta ei kuitenkaan makseta enempää kuin on 
lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä.

Korvaus maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palvelun-
tuottajille, joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen 
sisarukset ovat ja hakemuksen liitteeksi tulee vanhempien ilmoitus las-
ten varhaiskasvatuspaikoista ja omavastuuosuuden määrästä. Hake-
mukseen sisältyy palveluntuottajan sitoumus alentaa asiakasmaksun 
omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä sekä ilmoittaa lap-
sien varhaiskasvatuksen päättymisestä tässä toimipaikassa. Palvelun-
tuottaja ilmoittaa hakemuksessa myös asiakasmaksun omavastuuo-
suuden määrän. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

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

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
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tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkieliset palvelut
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§ 146
Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen sijoittuvien peruskou-
lun, päiväkodin ja leikkipuiston tarveselvitys

HEL 2020-006674 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä kortteliin 49280 toteu-
tettavaan Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen sijoittuvien pe-
ruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston tarveselvityksen. Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja to-
teuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja oppijoiden nä-
kemykset tilojen kehittämisessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kruunuvuorenranta tarveselvityslomake
2 Kruunuvuorenranta tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kruunuvuorenranta on rakentuva alue, johon tarvitaan uusia tiloja var-
haiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön. Kruunuvuorenrannan 
palvelurakennus -hanke sisältää tilat suomen- ja ruotsinkielisen perus-
opetuksen käyttöön, suomenkielisen päiväkodin sekä leikkipuiston tuki-
tilat. Yhteensä kokonaisuudessa voidaan järjestää perusopetusta ja 
varhaiskasvatusta yhteensä 1150 lapselle. Kokonaisuuteen kuuluu li-
säksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuoriso- ja liikuntapalvelujen ti-
loja.

Suomenkielinen päiväkoti mitoitetaan 200 lapselle, joista esiopetukses-
sa noin 50-60. Ruotsinkielisessä koulussa on oppilaita esiopetuksessa 
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ja vuosiluokilla 1–6 yhteensä 250, joista noin 50 esiopetuksen puolella. 
Suomenkielisessä peruskoulussa on 700 oppilasta vuosiluokilla 1–9. 
Leikkipuiston tilat mitoitetaan noin 80 käyttäjälle. Leikkipuistossa järjes-
tetään koululaisten iltapäivätoimintaa.

Toteutettavissa tiloissa voidaan joustavasti järjestää varhaiskasvatusta 
ja perusopetusta uuden rakentuvan alueen muuntuviin tarpeisiin. Tilo-
jen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa ja tilaohjelmas-
sa.

Talousarvion 2020 talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuosiksi 2020–2029 hankkeen rakentaminen on ohjelmoitu vuosille 
2023–2025. Palvelurakennus on suunniteltu otettavan kalustettuna 
käyttöön elokuussa 2025.

Palvelurakennuksesta ja viereisestä yleisestä puistoalueesta järjeste-
tään arkkitehtikilpailu kesän ja syksyn 2020 aikana. Kilpailu toteutetaan 
yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kesken.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

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

Kruunuvuorenranta kuuluu Laajasalon peruspiiriin. Nykyisin alueen 
suomenkielisenä lähikouluna toimii Tahvonlahden ala-aste osoitteessa 
Gunillantie 12, josta oppilaat jatkavat osoitteessa Koulutanhua 1 sijait-
sevaan Laajasalon peruskouluun luokka-asteille 7-9. Laajasalon perus-
koulussa on luokka-asteet 1-9. Tahvonlahden ala-asteen koulun perus-
korjaus-ja laajennushanke on arvioitu valmistuvan 2022 noin 500 oppi-
laalle. Koulun käytössä on lisätila osoitteessa Jurmonkuja 1. Peruskor-
jauksen valmistuttua lisätila palvelee luokka-asteitten 7-9 käytössä ja 
siitä voidaan luopua Kruunuvuorenrannan palvelurakennuksen valmis-
tuttua. 

Väestöennusteen mukaan Laajasalon peruspiirin alueella 1–6-
vuotiaiden määrä tulee kasvamaan noin 1000 lapsella kymmenessä 
vuodessa. Alueen 7–15-vuotiaiden määrä kasvaa yhteensä noin 1 
200:lla saman ajan kuluessa. Väestönkasvu keskittyy pääasiallisesti 
Kruunuvuorenrannan osa-alueelle sekä Laajasalon keskustaan Ylisky-
län osa-alueelle. 
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Nykyisistä yksiköistä Kruunuvuorenrannan palvelurakennukseen on 
suunniteltu siirtyvän Degerö lågstadiet -koulu, jonka nykyiset tilat sijait-
sevat osoitteessa Linnanrakentajantie 16. Koulun nykyiset tilat on 
suunniteltu peruskorjattavan ruotsinkielisen päiväkodin käyttöön. Kou-
lun nykyinen oppilasmäärä 142.

Tämä hanke korvaa myös Kruunuvuorenrannan lisätilat, jotka sijaitse-
vat osoitteessa Jurmonkuja 1.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset koulujen ja päiväkodin toiminnalle ja vastaavat 
Kruunuvuorenrannan alueen palvelutarpeisiin. Tilat suunnitellaan es-
teettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan 
henkilöstön lisäksi lapset, nuoret ja perheet. Tilat mahdollistavat yhtei-
söllisyyden lisäämisen alueella.

Kruunuvuorenrannan palvelurakennuksen toiminnan järjestämisessä 
tavoitteena on eri toimijoiden välinen positiivinen synergia, tilojen jous-
tava yhteiskäyttö ja siten saavutettava tilojen käytön tehostuminen. 
Esimerkiksi koulun ja nuorisotilojen sekä päiväkodin ja leikkipuiston 
kesken on tarkoituksenmukaista kehittää toimintakulttuuria, jossa tiloja 
käytetään yhteiskäyttöisesti toimijoiden kesken sopien, mikä palvelee 
käyttäjiä kokonaisvaltaisesti.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteutta-
mista

Hankkeessa toteutetaan perusopetukselle ja päiväkodille pedagogisesti 
monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka 
edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja 
kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja 
suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen. 
Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien 
taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä.

Koulun ja päiväkodin piha-alueet liittyvät niiden välittömään läheisyy-
teen toteutettavaan Haakoninlahden puistoon. Piha-alueet varustetaan 
leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoit-
teita. Pihojen suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvalli-
suus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen 
käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin 
ja koulun käyttäjille että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikun-
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taolosuhteet. Koulun ja päiväkodin saattoliikenne ja koulun huoltolii-
kenne suunnitellaan toisistaan erillisiksi. 

Muunneltavuus mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön myös kulttuuri-, 
liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi tarkoituksen-
mukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asu-
kaskäyttöä. Kasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajantoimintojen sijoittuminen 
samaan kokonaisuuteen tarjoaa Kruunuvuorenrannan asukkaillle, sekä 
aikuisille että lapsille, monipuolisia palveluita ja mahdollistaa kaupungi-
nosan keskeisen palvelurakennuksen muodostumisen alueen sydä-
meksi, mikä tukee omaleimaisen identiteetin syntymistä alueelle.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kruunuvuorenrannan palvelurakennuksen uudishankkeen tilaohjelman 
mukainen hyötyala on yhteensä 10 496 hym². Koulun liikuntasali mitoi-
tetaan tavanomaista yhtenäisen peruskoulun liikuntasalia suuremmaksi 
palvelemaan liikuntapalveluiden tarpeita koulun toiminta-ajan ulkopuo-
lella. Ylittävän osan, noin 400 hym², tilakustannus kohdistuu liikunta-
palveluille.

Hankkeen kustannusarvio on 54,6 miljoonaa euroa, josta kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan tilojen eli koulun, päiväkodin ja leikkipuiston 
tukitilojen osuus on 42,8 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön toimia-
lan laatiman kustannusarvion perusteena oleva palvelurakennuksen 
vuokrattava huoneistoala on yhteensä 12 139 htm², josta kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan vuokraamien tilojen laajuus on 9215  htm². 
Kokonaisvuokra näistä tiloista on noin 25,25 euroa/htm²/kk eli noin 2 
792 300 euroa vuodessa. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 1 000 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja 
viestintäteknologian kustannuksia. Arvio kovien materiaalien kädentai-
tojen tilojen laitehankintojen kustannuksista on 320 000 euroa. Muutto-
kustannusarvio on 145 000 euroa. Toimintakustannukset tulevan hank-
keen osalta ovat yhteensä noin 1 990 000 euroa vuodessa, joka ei si-
sällä henkilöstökustannuksia. Siivouskustannusarvio kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan tiloista sisältäen ylläpito- ja perussiivouksen on 
204 400 euroa vuodessa. 

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

Tätä hanketta varten ei rakenneta väistötiloja.
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Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön, kulttuuri ja vapaa-ajan 
toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päi-
väkodin ja koulun henkilökunta osallistetaan rakennuksen suunnitte-
luun hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana. Huoltajia osalliste-
taan toiminnan suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida lasten, nuorten ja 
henkilökunnan näkemykset tilojen kehittämisessä aluepäälliköiden ja 
asiantuntijaopettajien avulla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on antanut 
puoltavan lausunnon tarveselvityksestä 9.6.2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahankkeesta

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kruunuvuorenranta tarveselvityslomake
2 Kruunuvuorenranta tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 147
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisen määrääminen 
ajalle 13.–17.7.2020

HEL 2020-007459 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta täydensi 08.05.2018 § 91 tekemäänsä 
päätöstä siten, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijai-
sena 8. sijaantulojärjestyksessä on 13.–17.7.2020 varhaiskasvatuksen 
aluepäällikkö Antti Lehto-Raevuori.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mu-
kaan toimialajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toi-
mialalautakunnan määräämä viranhaltija.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 08.05.2018 § 91 päätättänyt, että 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisina toimivat 8.5.2018 
alkaen sijaantulojärjestyksessä: 

1. varhaiskasvatusjohtaja 
2. perusopetusjohtaja
3. ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
4. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 
5. hallintojohtaja 
6. tietohallintopäällikkö 
7. talous- ja suunnittelupäällikkö 

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 148
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mikko Särelän toivomusponnesta erityisen tuen tarpeessa olevien 
lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueelli-
sen kohdistumisen parantamisen selvittämisestä

HEL 2019-012434 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Mikko Särelän toivomusponnesta erityisen tuen tarpeessa 
olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alu-
eellisen kohdistumisen parantamisen selvittämisestä:

Lukuvuonna 2019–2020 suomenkielisessä kunnallisessa varhaiskasva-
tuksessa esiopetus mukaan lukien erityistä tukea saavia lapsia on 6,3 
% ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 2%. Suomenkielisessä 
perusopetuksessa erityistä tukea saavia oppilaita on 13,1 % ja ruotsi-
kielisessä perusopetuksessa 7,9 %.

Erityistä tukea saavien lasten perusrahoitus

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa pääosa lapsen tukemisen 
henkilöstöstä on jaettu ja tarkistetaan joka toinen vuosi varhaiskasvatu-
salueen hoidossa olevien lasten lukumäärän perusteella. Osa tuen 
henkilöstöresurssista käytetään koko kaupunkia palveleviin tukiin.

Peruskoulut saavat sekä koulukohtaista että oppilaskohtaista määrära-
haa. Oppilaskohtaista määrärahaa koulu saa muun muassa erityisen 
tuen oppilaasta yleisopetuksen ryhmässä tai erityisluokalla sekä suo-
mi/ruotsi toisena kielenä oppilaiden määrän mukaisesti. 

Kaupungin myönteisen erityiskohtelun rahoitus

Varhaiskasvatus saa myönteiseen erityiskohteluun ja kaupunkiraken-
teesta johtuvien alueellisten hyvinvointierojen tasaamiseen 1,3 miljoo-
naa euroa vuodessa. Resurssista 1,23 miljoonaa euroa on jaettu var-
haiskasvatusalueille ja 70 000 euroa leikkipuistotoimintaan. Rahalla on 
saatu erikseen sovituilla asuma-alueilla suunnattua resursseja lapsille 
perusmitoitusta enemmän. 

Perusopetus saa myönteiseen erityiskohteluun ja kaupunkirakenteesta 
johtuvien alueellisten hyvinvointierojen tasaamiseen 2,53 miljoonaa eu-
roa. Lisämäärärahaan on tehty tänä vuonna 0,45 miljoonan euron koro-
tus. Tämä koulukohtainen lisämääräraha on jaettu kaikkien perusope-
tuksen koulujen yleisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän perus-
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teella. Suurin osa rahasta käytetään opettajien ja avustajien palkkaa-
miseen.

Kaupunginhallituksen lisämäärärahat avustajien ja erityisopettajien palkkaamiseen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 2020 varhaiskasvatukseen ja peruso-
petukseen erillistä lisämäärärahaa erityistä tukea tarvitsevien oppijoi-
den tukemiseen 1,1 miljoonaa euroa, josta esiopetukseen on kohden-
nettu 120 000 euroa. Perusopetuksessa erillismääräraha on kohden-
nettu yleisen ja tehostetun vahvistamiseen lisäämällä laaja-alaisten eri-
tyisopettajien resurssia kaikille niille kouluille, joille ei ole myönnetty yli 
50 000 euroa myönteisen erityiskohtelun lisämäärärahaa. Lisäksi kou-
lunkäyntiavustajien palkkaamiseen on myönnetty 0,5 miljoonan euron 
lisämääräraha. Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen on lisäksi 
myönnetty 1,0 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja -
avustajien määrän lisäämiseksi.

Valtion erityisavustukset

Varhaiskasvatukselle on myönnetty positiivista diskriminaatiorahaa 
1,28 miljoonaa euroa ajalle 5.8.2019–31.12.2020. Rahalla palkattiin yh-
teensä 22 työntekijää: varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia ja 
monikielisiä ohjaajia. Rahasta lapsimäärään suhteutettuna ruotsinkieli-
seen varhaiskasvatukseen palkattiin kaksi varhaiskasvatuksen opetta-
jaa. 

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen esi- ja perusopetuksessa on 
myönnetty 3,0 miljoonaa euroa, josta esiopetuksen osuus on 350 000 
euroa. Erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakult-
tuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-
arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaat-
teen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta 
välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Rahalla on palkattu ns. PD-alueiden esiopetusryhmiin lastenhoitajia ja 
erityisavustajia mahdollistamaan pienryhmätoimintaa. Perusopetukses-
sa avustuksella on palkattu lisää opettajia ja/tai erityisopettajia ryhmä-
kokojen pienentämiseen, joustavien opetusjärjestelyiden ja yhteisopet-
tajuuden toteuttamiseen sekä samanaikaisopettajuuden lisäämiseen. 
Tarvittaessa avustus on voitu kohdentaa myös koulunkäyntiavustajien 
palkkaamiseen.

Varhaiskasvatukseen vuosille 2020–2021 haetulla erityisavustuksella 
on tarkoitus mallintaa ja laajentaa yksikkökohtaisen varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajan toimintamallia, lisätä varhaiskasvatuksen opettajien 
ja -erityisopettajien, lastenhoitajien ja erityisavustajien määrää päivä-
kodeissa. Lisäksi rahalla on tarkoitus kehittää edelleen varhaiskasva-
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tuksen monikielisen ohjauksen mallia niin, että ohjaus voisi juurtua 
osaksi pysyviä rakenteita.

Esi- ja perusopetukseen vuosille 2020–2021 haettua erityisavustusta 
on puolestaan tarkoitus kohdentaa myös erityisen tuen tarpeisten las-
ten ehyen opinpolun vahvistamiseksi palkkaamalla mm. esi- ja alkuo-
petuksessa toimivia laaja-alaisia erityisopettajia. Tavoitteena on var-
mistaa lapsen hyvä siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen ja 
varhaisen tuen toteutuminen.

Mukana-ohjelman ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeiden toimenpiteet

Kaupunginhallitus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään kohdistanut 
1 miljoonan euron erillismäärärahan, inklusiivisen varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen kehittämiseen sekä erityisopetuksen kehittämiseen. 
Hanke on yksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupun-
kistrategiahankkeen 2017–2021 Mukana-ohjelman toimenpiteistä (toi-
menpide 21). Toimenpiteen lähtökohtana on etsiä systeemisiä ratkaisu-
ja toiminnan eri tasoilla siten, että mahdollisimman moni lapsi saa tar-
vitsemansa tuen lähipäiväkodissa- tai koulussa tarvitsemansa tuen. 
Kehittämistoiminnassa on mukana 9 pilottikoulua ja 18 pilottipäiväkotia. 
Kehittämistyössä mallinnetaan kaikille sopivaa varhaiskasvatusta ja 
koulua kaikille kaupungin päiväkodeille ja kouluille.

Lisäksi erillismäärärahalla on erityisesti vahvistettu varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen erityisopettajien osaamista kouluttamalla heitä neu-
ropsykiatrisiksi ratkaisukeskeisiksi valmentajiksi. Koulutusta on tarjottu 
systemaattisesti myös positiiviseen pedagogiikan vahvistamiseen, yh-
teisopettajuuden kehittämiseen sekä muuhun pedagogiseen tukeen liit-
tyen

Opetushallitus on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa koulutuksellisen tasa-
arvon edistämishankkeeseen ajalle 1.1.2019–30.6.2021. Hankkeessa 
on tavoitteena käytännön kokeilujen kautta kehittää uusia, ennaltaeh-
käiseviä interventioita tukemaan lapsia ja nuoria, joiden koulupolku on 
katkeamisvaarassa sekä parantaa Helsingissä olemassa olevia toimin-
tamalleja. Hanke tukee inkluusion ja lähikouluperiaatteen toteutumista, 
sekä kaupungin syrjäytymisen vastaisen strategian tavoitteiden toteu-
tumista. Hankkeessa kokeillaan mm. koulunkäynnin jalkautuvaa työpa-
rimallia yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ja kehitetään työelämäpai-
notteista perusopetusta. 

Yhteenveto

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahank-
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keella, Mukana-ohjelmalla, tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka 
myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen 
periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Hyvin-
vointia tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa 
ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. 
Mukana-ohjelman tavoitteena on siirtää syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehtävän työn painopistettä ennaltaehkäiseväksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että koulutuksellisen tasa-
arvon edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen sekä oppimisen 
tuen järjestämiseen ja kehittämiseen saadaan rahoitusta tällä hetkellä 
useammasta rahoituslähteestä ja eri aikoina eri aikajaksoille. Tämä 
vaikeuttaa opetuksenjärjestäjän systemaattista ja pitkäjänteistä talous-
suunnittelua sekä toimenpiteiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioin-
tia.

Lautakunta pitää huomionarvoisena sitä, että erillismäärärahaa koh-
dennetaan myös ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen järjestämiseen 
päiväkodeissa ja kouluissa. Riittävällä henkilöstömäärällä tuen tarpei-
den tunnistaminen ja annetun tuen oikea-aikaisuus paranevat.

Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että sekä kaupungin erillisrahoituksessa 
että ulkopuolisessa rahoituksissa tulisi olla jatkuvuutta, jolloin se antaisi 
kunnille ja opetuksenjärjestäjille enemmän liikkumavaraa ja mahdollis-
taisi pitkäjänteisemmän suunnittelun. Toivottavaa olisi, että hankkeiden 
sijaan laajennettaisiin vapaasti käytettävää yleiskatteellista valtiono-
suusrahaa ja kunnat saisivat itse päättää, miten se käytetään. Tähän 
liittyen ministeriö on jo käynnistänyt selvityksen tasa-arvorahan mallin 
vakiinnuttamiseksi.

Lautakunta pitää perusteltuna että selvitetään mahdollisuudet erityisen 
tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, vaikut-
tavuuden ja alueellisen kohdistumisen parantamiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 16.6.2020 mennessä valtuutettu Mikko Särelän toivomuspon-
nesta: Valtuusto edellyttää, että kaupunki olemassa olevien määrära-
hojenpuitteissa selvittää mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa ole-
vien lasten aseman parantamiseksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa; 
sekä selvittää mahdollisuudet erityisen tuen tarpeessa olevien lastene-
rityisrahoituksen käyttötapojen, vaikuttavuuden ja alueellisen kohdistu-
misen parantamiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Mikko Särelän toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 149
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Matias Pajulan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osal-
listuvan budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana 
kaupungin perustoimintaa

HEL 2019-012435 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Matias Pa-
julan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osallistuvan budje-
toinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perus-
toimintaa:

Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi on suoran demokratian me-
netelmä. Nykyinen prosessi mahdollistaa asukkaiden suoran osallistu-
minen kaupungin kehittämiseen ja talouden suunnitteluun, sillä kau-
punki on sitoutunut toteuttamaan äänestyksessä eniten ääniä saaneet 
kaupunkilaisten ideoimat ehdotukset pormestarin vahvistaman äänes-
tystuloksen mukaisesti. Osallisuusrahastosta on kohdennettu valmiste-
luperiodeittain talousarvioissa määritelty summa kaupunginhallitukselle 
osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.

Kustannusvaikutukset

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä 2019 valitsematta jääneitä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdistuvia hankkeita on 22 
kappaletta ja niiden kustannukset ovat yhteensä 3 168 450 euroa.

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 toimialan menoja ei ole mahdollis-
ta kasvattaa. 

Koronakriisi tulee näkymään kuntien ja toimialan taloudessa useiden 
vuosien ajan ja se tulee aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tu-
lomenetyksiä ja menolisäyksiä. 

Toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät rajoittuisi ainoastaan 
hankekohtaisiin kustannuksiin, vaan hankkeiden toteutus aiheuttaisi 
myös hallinnollista työtä eri kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pal-
veluissa, joita ei ole sisällytetty hankkeiden kustannuksiin.

Johtopäätökset
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtävänä on toteuttaa sille mää-
riteltyjä lakisääteisiä tehtäviä varhaiskasvatuksessa, perusopetukses-
sa, toisella asteella sekä vapaassa sivistystyössä sekä toteuttaa Hel-
singin kaupungin strategisia linjauksia ja painopisteitä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala pysty tällä hetkellä lähteä toteuttamaan Helsingin osallis-
tuvan budjetoinnin äänestyksessä valitsematta jääneitä ehdotuksia. 
Lautakunta näkee kuitenkin ehdotusten selvittämisen ja toteuttamisen 
tärkeänä ja kannustaa kaupunkia edistämään niiden toteuttamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Matias Pajula: Muutetaan kohta (8) muotoon:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, ettei kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala pysty tällä hetkellä lähteä toteuttamaan Helsingin osallis-
tuvan budjetoinnin äänestyksessä valitsematta jääneitä ehdotuksia. 
Lautakunta näkee kuitenkin ehdotusten selvittämisen ja toteuttamisen 
tärkeänä ja kannustaa kaupunkia edistämään niiden toteuttamista."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Matias Pajulan vastaehdo-
tuksen yksimielisesti, ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Matias 
Pajulan toivomusponnesta mahdollisuudesta toteuttaa osallistuvan 
budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin 
perustoimintaa:

Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi on suoran demokratian me-
netelmä. Nykyinen prosessi mahdollistaa asukkaiden suoran osallistu-
minen kaupungin kehittämiseen ja talouden suunnitteluun, sillä kau-
punki on sitoutunut toteuttamaan äänestyksessä eniten ääniä saaneet 
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kaupunkilaisten ideoimat ehdotukset pormestarin vahvistaman äänes-
tystuloksen mukaisesti. Osallisuusrahastosta on kohdennettu valmiste-
luperiodeittain talousarvioissa määritelty summa kaupunginhallitukselle 
osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.

Kustannusvaikutukset

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä 2019 valitsematta jääneitä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdistuvia hankkeita on 22 
kappaletta ja niiden kustannukset ovat yhteensä 3 168 450 euroa.

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 toimialan menoja ei ole mahdollis-
ta kasvattaa. 

Koronakriisi tulee näkymään kuntien ja toimialan taloudessa useiden 
vuosien ajan ja se tulee aiheuttamaan mittavia ja myös pitkäaikaisia tu-
lomenetyksiä ja menolisäyksiä. 

Toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät rajoittuisi ainoastaan 
hankekohtaisiin kustannuksiin, vaan hankkeiden toteutus aiheuttaisi 
myös hallinnollista työtä eri kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pal-
veluissa, joita ei ole sisällytetty hankkeiden kustannuksiin.

Johtopäätökset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtävänä on toteuttaa sille mää-
riteltyjä lakisääteisiä tehtäviä varhaiskasvatuksessa, perusopetukses-
sa, toisella asteella sekä vapaassa sivistystyössä sekä toteuttaa Hel-
singin kaupungin strategisia linjauksia ja painopisteitä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin osallistuvan bud-
jetoinnin äänestyksessä valitsematta jääneitä ehdotuksia ei ole tarkoi-
tuksenmukaista toteuttaa osana kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
toimintaa, sillä toimialan ensisijaisena tehtävänä on varmistaa lakisää-
teisten palveluiden toteutuminen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
31.8.2020 mennessä lausuntoa Matias Pajulan toivomusponnesta: Hy-
väksyessään vuoden 2020 talousarvion valtuusto edellyttää, että kau-
punki selvittää mahdollisuutta toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta 
valitsematta jääneitä hankkeita osana kaupungin perustoimintaa.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Virve Vakiala, vuorovaikutusasiantuntija, puhelin: 310 86722

virve.vakiala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Pajula Matias toivomusponsi, Kvsto 27.11.2019 asia 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 150
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Alviina Alametsän aloitteesta mielenterveyden ensiapukoulutukses-
ta oppilaille ja opettajille

HEL 2020-002463 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Alviina Alametsän aloitteesta mielenterveyden ensiapukou-
lutuksesta oppilaille ja opettajille:

Mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia edistävät taidot ovat keskeisiä 
kasvatuksellisia aiheita opetussuunnitelmissa. On kuitenkin usealta ta-
holta näyttöä siitä, että näihin asioihin täytyy panostaa enemmän. Kou-
luterveyskyselyn tulokset osoittavat lisääntyvää stressiä ja ahdistusta jo 
alakoululaisilla ja esimerkiksi lukiolaistyttöjen ahdistuneisuus on selväs-
ti lisääntynyt. Koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten hy-
vän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen. Kou-
lu voi parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka lapsi voi kokea itselleen 
merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että 
ympäröivää maailmaa.

Mielen hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuudessa, mutta sitä voidaan 
vahvistaa läpi elämän. Mielen hyvinvointia voidaan lisäksi edistää vai-
kuttamalla esimerkiksi sosiaalisiin taustatekijöihin kuten tukemalla van-
hemmuutta, hyvinvoivilla yhteisöillä kouluissa ja työpaikoilla, vähentä-
mällä yksinäisyyden kokemuksia, kulttuuripalveluilla, tukemalla harras-
tuksiin pääsyä ja liikkumismahdollisuuksia.

Hyvinvointitaidot perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 sisältää hyvinvoinnin tavoit-
teet. Käytössä oleva opetussuunnitelma painottaa kokonaisvaltaista ja 
oppijalähtöistä oppimisprosessia.  Opetussuunnitelma korostaa oppiai-
neiden opetuksessa laaja-alaista osaamista, joka rakentuu eri näkö-
kulmista. Jokainen oppiaine edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen 
taitoja. Laaja-alaiseen osaamiseen kuuluvat myös itsestä huolehtimi-
nen ja arjen taidot.  

Vuosiluokilla 1.–2. oppilaat harjoittelevat tunteiden tunnistamista, ilmai-
semista ja säätelyä: pettymyksen sietämistä, oman vuoron odottamista 
ja toisten oppilaiden huomioimista. Tavoitteena on, että oppilas oppii 
unen, ravinnon, puhtauden, vuorovaikutuksen ja liikkumisen tärkeyden. 
Vuosiluokilla 3.–6. oppilas oppii ymmärtämään, että omalla toiminnalla 
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on vaikutusta omaan ja yhteiseen hyvinvointiin sekä turvallisuuteen. 
Yhteisessä työskentelyssä oppilaat oppivat tunnetaitoja ja sosiaalisia 
taitoja sekä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintata-
poja. Vuosiluokilla 7.–9. jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoin-
nin pohjan rakentamista. Erityisen tärkeää on luoda mahdollisuuksia it-
setuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä oh-
jata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vah-
vuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita toteutetaan myös oppiaineiden väli-
sessä yhteistyössä ns. ilmiöoppimisena. Ilmiöpohjainen oppiminen on 
yhteisöllinen prosessi, jossa rakennetaan yhdessä ymmärrystä tarkas-
telun kohteena olevasta ilmiöstä, opiskeltavista käsitteistä sekä tavoi-
teltavista taidoista. Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi 
selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden si-
sältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmis-
ta. Helsinkiläisissä kouluissa on toteutettu useampana lukuvuonna eri-
laisia hyvinvointiin liittyviä oppimiskokonaisuuksia sekä järjestetty ta-
pahtumia esimerkiksi hyvinvointimessut.

Vuosiluokilla 7.–9. hyvinvointia käsitellään oppiainetasolla terveystie-
dossa, ja vuosiluokilla 1.–6. terveystieto sisältyy ympäristöoppiin. Vuo-
siluokilla 7.–9. opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien 
vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Ter-
veystiedon tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen 
kehittäminen. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata teki-
jöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden 
ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetus 
suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, 
kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mah-
dollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita 
osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria.

Lukion uusi opetussuunnitelma – hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat uuden lukiolain myötä 
ja astuvat voimaan 1.8.2021. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on 
kehittää lukion opetusta ja toimintakulttuuria niin, että se edistää opis-
kelijoiden hyvinvointia. Tämä keskeinen tavoite muuttaa lukiokoulutusta 
monella tavalla: Uusi opetussuunnitelma korostaa toimintakulttuuria, 
jossa keskeistä on opiskelijalähtöisyys ja lukiolaisten osallisuus ja se 
kannustaa keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Uusi opetus-
suunnitelma ohjaa lukioyhteisön vahvempaan yhteistyöhön - hyvinvoin-
tia rakennetaan yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja opiskeluhuollon 
henkilöstön kanssa!
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Keskeisin uudistus opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueet, jotka muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Kaikissa 
oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen 
osaaminen niissä toteutuu. Laaja-alaista osaamista arvioidaan opinto-
jaksoittain. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita ovat muun muassa 
hyvinvointiosaaminen ja vuorovaikutusosaaminen.

Hyvinvointiosaamisen tavoitteisiin kaikissa oppiaineissa kuuluu esimer-
kiksi se, että opiskelijat saavat valmiuksia omasta ja muiden hyvinvoin-
nista ja toimintakyvystä huolehtimiseen. Samalla opiskelijan valmiudet 
tunnistaa myös hyvinvointia ja turvallisuutta heikentäviä tekijöitä, kuten 
uupumusta, kiusaamista ja häirintää kehittyvät ja opiskelija oppii osal-
listumaan niiden ehkäisemiseen. Hyvinvointiosaamisen kehittymisessä 
opiskelijoilla on tukenaan oma lukioyhteisönsä, ja opiskelijat auttavat 
myös toinen toisiaan. Opiskelija saa valmiuksia hakeutua itse tai ohjata 
muita hakeutumaan palvelujärjestelmien piiriin ongelma- ja poikkeusti-
lanteissa.

Vuorovaikutusosaamisen tavoitteiden lähtökohtana on myötätunto, joka 
mahdollistaa merkityksellisyyden kokemisen. Yhteisön vuorovaikutuso-
saamista on se, että jokainen opiskelija kokee kuuluvansa lukioyhtei-
söön, ja hän tulee kuulluksi omana itsenään. Opiskelija kehittää vuoro-
vaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tun-
teitaan. Hän oppii myös kuuntelemaan, kunnioittamaan ja ennakoi-
maan toisten tunteita ja näkemyksiä sekä niiden ilmaisuja. Opiskelu on 
auttamista, oivallusten jakamista ja yhteistyötä, jossa koko lukioyhteisö 
toimii saman päämäärän eteen: kohti innostumista ja onnistumista.

Lukion uusi opetussuunnitelma nostaa yhteisöllisyyden hyvinvointia 
edistäväksi asiaksi. Tämän vuoksi Helsingin kaupungin lukioissa on 
aloitettu muun muassa vertaisohjaajuuden muotojen kuten tutortoimin-
nan vahvistaminen. 

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Työelämän jatkuvat muutokset, työelämässä vaadittavat taidot ja haas-
teet hyvinvoinnille on huomioitu ammatillisen koulutuksen tutkinnon pe-
rusteissa. Ammatillisen koulutuksen perustutkinnot sisältävät yhteisiä 
tutkinnon osia, joissa opiskellaan hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviä 
taitoja. Yhteisten tutkinnon osien Työelämässä toimimisen osa-alue se-
kä Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-alue ovat pakollisia opin-
toja kaikille perustutkintoa suorittaville. Lisäksi näistä osa-alueista on 
mahdollista suorittaa myös valinnaisia opintoja. Työelämässä toimimi-
nen osa-alueessa opitaan työyhteisössä toimimisen taitoja huomioiden 
vahvasti työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Työkyvyn ja hyvinvoin-
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nin osa-alueessa hankitaan osaamista oman työkyvyn ja -hyvinvoinnin 
suunnitelmallisesta kehittämisestä.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry on 
laatinut Ammattiosaajan työkykypassin, jonka avulla opiskelija hankkii 
osaamista omaehtoisesta toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisestä ja ter-
veyden hoitamisesta. Työkykypassin suorittaminen tukee ammatillista 
kasvua ja kehittymistä sekä vahvistaa taitoja vastata työkykyhaastei-
siin, esimerkiksi työssä jaksamisen osalta. Lisäksi työkykypassi aktivoi 
osallistumaan ja osallistamaan sekä tukee itsenäisesti ja ryhmässä 
toimimista. Ammattiosaajan työkykypassi on mahdollista suorittaa am-
matillisen peruskoulutuksen aikana ja siitä tulee merkintä tutkintotodis-
tukseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tavoitteena on edistää opiskelijoiden 
oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hy-
vinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuu-
desta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökoh-
taisena opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto ja opiskelukyvyn edistäminen 
sekä tukeminen ovat kaikkien kouluissa työskentelevien ja opiskelu-
huoltopalveluista vastaavien työntekijöiden yhteinen tehtävä. Opiskelu-
huolto on osa yhteisön toimintakulttuuria, ja sen toiminta vahvistaa Hel-
singin kaupungin koulujen arvoja: osallisuus ja toimijuus, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus, hyvinvointi, kestävä elämäntapa sekä tieto ja eetti-
syys.

Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa koko yhteisö, opetta-
jat, koulutuspäälliköt, rehtorit, oppijat ja huoltajat sekä muu henkilökun-
ta, toteuttavat opiskeluhuoltoa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhtei-
söllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimin-
takulttuuria ja toimia, joilla edistämme oppijoiden osallisuutta, oppimis-
ta, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi yhteisön 
hyvinvointia ja opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja es-
teettömyyttä edistetään ja seurataan. Hyvinvointiin liittyviä aiheita käsi-
tellään säännöllisesti henkilöstö- ja opettajainkokouksissa.

Yhteenveto

Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019–2021 kokoaa ja oh-
jaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yk-
silöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin 
kohdistuvaa toimintaa. Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi 
keskeinen painopiste on nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja 
eriarvoisuuden vähentäminen. Hyvinvointia tulee tukea jo ennen on-
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gelmien ilmaantumista, ja lapsuudessa ilmeneviin signaaleihin reagoida 
ennen vaikeiden oireiden ilmestymistä. Mielenterveyden edistämisen 
toimenpiteitä on kirjattu erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisyn painopisteen toimenpiteisiin. Kiusaamisen vastaisen ohjelman 
(KVO13) toimenpiteisiin kuuluu sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaa-
mistilanteiden käsittelyä kehittävien ohjelmien systemaattinen käyttö 
jokaisessa koulussa ja opiskeluhuollon ammattilaiset ovat näiden edis-
tämisessä keskeisessä asemassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että hyvinvoinnin opettamisen 
tavoitteet ovat olemassa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa 
sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Koulun ja oppilaitoksen hyvin-
vointitehtävä ei eroa niiden perinteisestä opetustehtävästä, vaan hyvin-
vointitaidot, ovat osa oppimista ja koulunkäyntiä. Kouluilla ja oppilaitok-
silla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen tukemi-
seen. Mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen taitojen oppiminen on tärkeä 
olla pidempiaikainen prosessi. Hyvinvointitaitoja voi oppia ja opettaa ja 
ne kuuluvat luontevana osana koulun arkeen. Oppiaineiden välinen yh-
teistyö on koettu kouluissa toimivaksi tavaksi käsitellä ja harjoitella hy-
vinvointiin liittyviä asioita. 

Lautakunta kannattaa opettajien osaamisen vahvistamista mielenter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisen taidoissa, riskitilanteiden tunnista-
misessa, elämänkriiseissä sekä erilaisten mielenterveyden häiriöiden 
tunnistamisessa. Opettajien osaamista vahvistamalla mielen hyvinvoin-
tia edistävät käytännöt saadaan osaksi kaikkia oppiaineita sekä opetus-
ta ja ohjausta erillisen kurssin sijaan.

Lautakunta esittää, että mielenterveyden ensiapukurssin sijaan on pa-
rempi olla koulun toimintaan sisäänrakennettu yhteisöllinen prosessi, 
jolla mielenhyvinvoinnin taitoja edistetään. Lisäksi lautakunta esittää, 
että kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteisiin kuvataan tarkem-
min mielenterveyden ylläpitämisen taitojen systemaattinen edistäminen 
opiskeluhuollon työntekijöiden ja opettajien toimesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
Tuija Artama, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 19.6.2020 mennessä valtuutettu Alviina Alametsän ja 19 
muun allekirjoittaneen aloitteeseen. Aloitteessa esitetään, että jokai-
sessa Helsingin koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille kahden 
koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus si-
sältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, 
ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppi-
materiaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden 
häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden 
ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun 
opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he 
saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämi-
seen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvis-
tamiseen. Lisäksi edellytetään, että Helsinki tuo jokaiseen kouluun tii-
viin mutta kattavan mielenterveyden ensiapukurssin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
Tuija Artama, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 21418

tuija.artama(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 151
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Paavo Arhinmäen aloitteeseen Kontulan asukkaiden kokoontumisti-
lojen parantamisesta

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Paavo Ar-
hinmäen valtuustoaloitteesta Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen 
parantamisesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja 
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, 
joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden va-
rattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilli-
set varastotilat asukaskäyttöön. 

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tilo-
ja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevista tiloista  
Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosi-
na 2023-2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukas-
käyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen määrä 
alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun henkilö-
kuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laajuus ja 
erityispiirteet. Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tä-
mänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vai-
heessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta.

Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön 
soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä 
vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimin-
taa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:

"Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tämänhetkiseen 
tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vaiheessa aloitteessa 
esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta."

Kannattaja: Petra Malin
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen yksimielisesti, ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Paavo Arhinmäen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon Paavo 
Arhinmäen valtuustoaloitteesta Kontulan asukkaiden kokoontumistilo-
jen parantamisesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja 
perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, 
joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden va-
rattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilli-
set varastotilat asukaskäyttöön. 

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tilo-
ja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevista tiloista  
Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosi-
na 2023-2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukas-
käyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen määrä 
alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun henkilö-
kuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laajuus ja 
erityispiirteet.

Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön 
soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä 
vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimin-
taa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa Paavo Arhinmäen ja 16 muun allekirjoittaneen aloitteesta 
31.8.2020 mennessä. Aloitteessa esitetään jonkun vapautuvan liiketilan 
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saneeraaminen yhdistysten käyttöön tai jonkun Helsingin kaupungin 
hallussa olevan tilan parantamista esteettömäksi.

Kontulassa on monen ikäisiä ihmisiä ja paljon aktiivista toimintaa. 
Asukkaita alueella on noin 13 000 ja naapurialueet huomioiden noin 28 
000. Paavo Arhinmäen aloitteessa tavoitteena on toteuttaa tila, joka 
palvelee erityisesti vanhemman väestön tarpeita.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Paavo Arhinmäen valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 152
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Roihuvuoren 
ala-asteen ja esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta osoittees-
sa Vuorenpeikontie 7

HEL 2020-003765 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
2.4.2020 päivätystä Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilan 
hankesuunnitelmasta osoitteessa Vuorenpeikontie 7 (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toi-
minnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kui-
tenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityi-
sesti tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa. Ääneneristyksen ja -
vaimennuksen huolellinen toteutus tulee myös varmistaa. Myös valais-
tukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan 
monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta.

Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huolletta-
viksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ratkaisu on neliöhinnaltaan 
kallis ja pyytää kaupunkiympäristön toimialalta tarkempia perusteluja 
korkealle vuokralle ja tulevaisuudessa etsimään taloudellisesti kestä-
vämpiä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja lisätilatarpeille.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin. Lisärakennuksen kokonaisvuokraa tulee pyrkiä 
vielä alentamaan. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hasu_2821P21369_Vuorenpeikontie 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 2.4.2020 päi-
vätystä vuokrahankkeena toteutettavasta Roihuvuoren ala-asteen ja 
esiopetuksen lisätilan hankesuunnitelmasta. 

Lisätilat tarvitaan 100 oppilaalle ja 42 varhaiskasvatuksen esiopetuk-
seen ja sitä täydentävään toimintaan osallistuvalle lapselle.

Roihuvuoren ala-asteen koulu toimii kahdessa toimipisteessä. Perus-
korjattu pääkoulu sijaitsee Roihuvuoressa osoitteessa Vuorenpeikontie 
7 ja sivukoulu Marjaniemessä osoitteessa Sinivuokonpolku 9, jossa 
koulu toimii toistaiseksi kahdessa väliaikaisessa rakennuksessa.

Nykyinen oppilasmäärä Roihuvuoren ala-asteella on yhteensä 430, jos-
ta Vuorenpeikontien pääkoulussa on 346 ja Sinivuokonpolun sivukou-
lussa 84. 

Hankkeen yhteydessä toteutetaan uudet tilat 142 lapselle. Lisäraken-
nuksen tilamitoituksen lähtökohtana on 150 koulun oppilasta ja 42 päi-
väkodin esiopetuksen lasta. Jotta kaikki oppilaat mahtuvat ruokaile-
maan samassa paikassa päärakennuksessa, otetaan pääkoulun ope-
tustiloja ruokalakäyttöön ja 50 oppilasta siirtyy päärakennuksesta uu-
teen lisärakennukseen. 

Siirtämällä alueen päiväkodeista varhaiskasvatuksen esiopetusta tähän 
Roihuvuoren ala-asteen lisärakennukseen pystytään alueen päiväko-
teihin sijoittamaan enemmän varhaiskasvatusikäisiä lapsia.

Tämän hankkeen valmistuttua Vuorenpeikontien koulurakennuksessa 
ja sen pihalle toteutettavassa lisärakennuksessa voidaan järjestää pe-
rusopetusta ja varhaiskasvatusta yhteensä 572 lapselle.
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Peruskoulun toimipisteen tilat ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavis-
sa. Suunnittelussa varmistetaan turvalliset kulkuyhteydet kouluun ja pi-
halle rakennettavaan lisärakennukseen.

Alueellinen tarkastelu

Roihuvuoren ala-aste sijaitsee kaakkoisessa suurpiirissä, Herttoniemen 
peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alueen 7–12-
vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu on noin 100 vuoteen 2024 
mennessä. Alueen 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvoi tänä vuonna 
edellisvuoteen verrattuna 43 lapsella. Alueella varaudutaan perusope-
tusikäisten lasten palveluiden kasvuun. Roihuvuoren ala-asteen koulun 
ja sen lähialueiden koulujen palveluverkkoa kehitetään edelleen alueen 
kasvun edellyttämällä tavalla. 

Sinivuokonpolku 9 sivupisteen korvaavat tilat valmistuvat 2021. Ne ei-
vät ratkaise tilapulaa Roihuvuoren osalta.

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea

Lisätilahanke mahdollistaa strategianmukaisten palveluiden tarjoami-
sen Roihuvuoren alueella. Tällä parannetaan lasten ja perheiden ar-
kea. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut ovat perheille arjen lähi-
palvelu. 

Tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja jous-
tava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyt-
tä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä. 

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti tarkoituksenmukaiset tilat huo-
mioiden rakennuksen monipuolinen käyttö. Tilat suunnitellaan kaupun-
kitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne 
takaavat lapsille ja oppijoille hyvän ympäristön kasvaa ja oppia.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen toteutus toistensa yhtey-
teen luo hyvät edellytykset kasvatuksen ja opetuksen jatkumolle muo-
dostaen yhtenäisen opinpolun. Koulu ja esiopetus voivat hyödyntää yh-
teisiä tiloja joustavasti, turvallisesti ja toimivasti.

Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman-
toteuttamista

Lisärakennukseen sijoitetaan yleisopetuksen ja varhaiskasvatuksen ti-
loja oheistiloineen sekä henkilökunnan tiloja.

Olemassa olevan päärakennuksen puolella muutokset koskevat ruoka-
salia. Nykyinen keittiö pystyy vastaamaan laajuudeltaan tulevan oppi-
lasmäärän tarpeita. Ruokasalia laajennetaan olemassa olevan raken-
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nuksen sisällä ruokalan viereisiin opetustiloihin, jotka vastaavasti sijoi-
tetaan lisärakennukseen.

Nykyinen piha palvelee myös lisärakennuksen oppijoita. Huoltoliikenne 
säilyy entisellään.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopivaksi kasvua ja 
kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. 

Rakennuksen akustiikkaan sekä ääneneristykseen kiinnitetään erityi-
sesti huomiota. Suunnitelmien laadinnassa noudatetaan Helsingin kau-
pungin akustista suunnitteluohjetta.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat vuokrataan toteuttavalta tilaelementtitoimittajalta. Lisärakennuksen 
huoneistoala on 735 htm². Investoinnin kustannusarvio on 1 738 800 
euroa (alv 0 %), joka sisältää sekä lisärakennuksen toteuttamisen että 
olevan rakennuksen muutokset.

Lisärakennuksen kokonaisvuokra tulee kaupunkiympäristön toimialan 
antaman arvion mukaan olemaan yhteensä 33 098 euroa/kk, 397 176 
euroa vuodessa ja 1 985 880 euroa/60kk eli 45,03 euroa/htm²/kk.

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

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 155 000 euroa (alv 0 
%). Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon 
hankintoja, ne arvioidaan erikseen. Muuttokustannusarvio on noin 30 
400 euroa. Siivouskustannusarvio sisältäen ylläpito- ja perussiivouksen 
sekä varauksen vaihtomatoille on 37 000 euroa vuodessa. 

Käynnistämiskustannukset eivät sisällä tietohallinnon hankintoja.

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita hankkeen rakentamisen ajaksi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen toteutta-
misessa pitää opettajia ja oppilaita osallistaa rakennuksessa toimimi-
sen kehittämiseen. Osallistamisella ohjataan käyttäjiä osallistumaan 
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aktiivisesti oman työnsä ja toimintaympäristönsä suunnitteluun ja kehit-
tämiseen.

Aikaisemmat päätökset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityk-
sen 3.12.2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on hyväksynyt hankesuunnitelman 2.4.2020 otsikolla: Väliaikainen ti-
laelementtiratkaisu koulukäyttöön osoitteessa Vuorenpeikontie 7, vuok-
rahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala omistaa tontin ja 
hankkii tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen 
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta. Raken-
nuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut. 

Lisärakennus valmistuu siten, että rakennus voidaan ottaa kokonaisuu-
dessaan kalustettuna ja varusteltuna käyttöön elokuun 2020 alusta läh-
tien. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan 
järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hasu_2821P21369_Vuorenpeikontie 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020 
§ 42
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HEL 2020-003765 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteeseen Vuorenpeikontie 7 sijoittuvan, tilaelemen-
teistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 2.4.2020 päivä-
tyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on 980 brm² ja 
hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 738 800 euroa 
tammikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

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

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 153
Osoitteeseen Puistolan raitti 18 toteutettavan Puistolanraitin ala-
asteen lisätilan tarveselvitys

HEL 2020-007095 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Puistolan 
raitti 18 toteutettavien Puistolanraitin ala-asteen lisätilan tarveselvityk-
sen.

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Puistolanraitin ala-asteen kahden toiminta-alueittain opiskelevien oppi-
laiden luokan lisätilojen tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrän kasvusta johtuen 
tarvitaan opetustiloja kahdelle toiminta-alueittain opiskelevien oppilai-
den luokalle eli TOI-luokalle. Osalla oppilaista kehityshäiriöt liittyvät op-
pilaiden sosiaalisiin valmiuksiin ja kognitiiviseen kehitykseen. Tällaisia 
häiriöitä ovat esimerkiksi autisminkirjon vammat. Osa oppilaista voi olla 
hyvinkin vaikeasti liikuntavammaisia ja pystyvät liikkumaan vain avuste-
tusti. Osalla oppilaista on monen tyyppisiä kehitysvammoja. TOI-
luokilla opiskelevien lasten tuen tarve oppimiseen ja erityisesti päivittäi-
siin toimintoihin on suuri. Yhdessä TOI-luokassa opiskelee kuusi oppi-
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lasta. Luokassa toimii yhteensä kuusi työntekijää: erityisluokanopettaja 
ja koulunkäyntiavustajia.

TOI-luokkien lisätilat on suunniteltu toteutettavaksi Puistolanraitin ala-
asteen pihalle. Osoitteeseen Puistolan raitti 18 toteuttavat lisätilat ote-
taan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2020 mennessä.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

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

TOI-luokkien sijoittamista on tarkasteltu tarkemmin Puistolan peruskou-
lun ja Pasilan peruskoulun yhteyteen ja todettu, ettei näiden tilojen si-
joittaminen olemassa oleviin rakennuksiin ole mahdollista. TOI-luokkien 
sijoittamisen haasteena on saattoliikenteen korostunut tarve sekä apu-
välineistä ja oppilaiden erityistarpeista johtuva suuri tilantarve etenkin 
sisäänkäynti- sekä WC- ja pesutilojen osalta. Näistä syistä johtuen TOI-
luokkien sijoittaminen olemassa oleviin koulurakennuksiin ei ole mah-
dollista huomioiden oppilaiden terveelliseen, turvalliseen ja toimivaan 
arkeen liittyvät erityistarpeet.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja vaikeimmin vammaisille oppilaille 
sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. 
Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja per-
heet. 

Tilat edistävät perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan TOI-luokkien perusopetukselle ja yksilöllisille 
opetuspoluille pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mi-
toitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille 
hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasois-
ten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdol-
listavat perusopetuksen ja yksilöllisten opetussuunnitelmien tavoittei-
den toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteis-
kunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmär-
tämistä ja osaamista Helsingissä.

Toteutettava paviljonkirakennus sijoittuu Puistolanraitin ala-asteen pi-
halle. Saattoliikenteen tarvitsema piha eristetään välituntipihoista tur-
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vallisuuden takaamiseksi. Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edis-
tämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita. Piha-
alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, 
valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö 
oppimis- ja leikkimistilana.

Puistolanraitin ala-asteen TOI-luokkien tilatarpeet esitetään liitteenä 
olevassa huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Puistolanraitin ala-asteen TOI-luokkien tilat ovat laajuudeltaan 431 
brm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on noin 
62,81 euroa/m²/kk eli noin 369 000 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 38 000 euroa. Tieto- ja viestintäteknolo-
gian kustannuksiin varataan 7 000 euroa. Siivouskustannusarvio on 
noin 8 640 euroa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta 
ovat yhteensä noin 492 000 euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Koulun henkilökuntaa on osallis-
tunut tilojen suunnitteluun. Huoltajia osallistetaan toiminnan suunnitte-
luun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida lasten, nuorten ja 
henkilökunnan näkemykset tilojen kehittämisessä aluepäälliköiden ja 
asiantuntijaopettajien avulla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet
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1 Puistolanraitin ala-asteen kahden toiminta-alueittain opiskelevien oppi-
laiden luokan lisätilojen tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 154
Osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkodin korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvitys

HEL 2020-005004 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Soitta-
jantie 10 toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen tarve-
selvityksen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Vanhainen Soittajantie 10 Tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee Kaarelan peruspiirissä Kannel-
mäen alueella ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin.

Korvaavaan uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen 
ja esiopetuksen käyttöön 224 lapselle. Rakennettavassa päiväkodissa 
järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille ja 
opinpolku jatkuu Kannelmäen peruskouluun. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan palvelutar-
peen mukaan. Hanke toteutetaan päiväkoti Vanhaisen tontille osoittee-
seen Soittajantie 10 ja se korvaa nykyisen päiväkoti Vanhaisen tilat, 
jotka vaatisivat laajoja korjauksia. Lisäksi hankkeen yhteydessä on 
mahdollista luopua Soittajantien ryhmän ja päiväkoti Kanteleen tiloista, 
mikäli alueen palvelutarve näin edellyttää. Palvelutarpeen tarkentuessa 
tuodaan mahdolliset tiloista luopumiset erikseen päätettäväksi. 
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Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.8.2023 mennessä. 
Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjes-
tämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Tilaratkaisun tavoitteena on tarkoituksenmukainen ja joustava oppimi-
sympäristö, joka tukee monialaista oppimista sekä yksilön ja ryhmän 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tilahanke parantaa alueen palveluiden järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin voidaan huomioida alueiden 
palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen 
palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa suunni-
tellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman 
hyvin lähipäiväkotiperiaatteella.

Kokonaisuudessa Kaarelan peruspiirissä varhaiskasvatusikäisten las-
ten määrä kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana siten, että väestön-
määrä on korkeimmillaan vuonna 2028, noin 290 lasta nykyistä enem-
män. Tämän jälkeen lastenmäärä alkaa vähentyä, ja vuonna 2033 en-
nustetaan peruspiirissä olevan noin 190 lasta nykyistä enemmän. Pe-
ruspiirin kasvu kohdistuu pääasiassa Kuninkaantammen ja Honkasuon 
osa-alueille, joihin on suunnitteilla päiväkotitiloja.  

Kannelmäen osa-alueella asui 1–6-vuotiaita lapsia vuoden 2019 lopus-
sa 726. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Kannelmäen osa-
alueen lasten määrä pysyy melko tasaisena ja ennustekauden lopussa 
lasten määrä olisi noin 20 lasta nykyistä vähemmän. 

Kannelmäki-Hakuninmaa-Maununneva alueen palvelutiloihin liittyvä 
alueellinen tarkastelu on tehty vuonna 2016 yhteistyössä alueen asuk-
kaiden, opetus- ja varhaiskasvatusviraston sekä tilakeskuksen kanssa. 
Tuolloin tarkasteltiin alueen väestönkehitystä sekä nykyisten tilojen 
kuntoa. Suunnitelmia on sen jälkeen tarkasteltu alueen vanhemmista 
koostuvan ryhmän, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kau-
punkiympäristötoimialan kanssa vuosittain. 

Alueellisen tarkastelun yhteydessä arvioitiin, että uusi laajempi päivä-
koti Vanhainen voi korvata nykyisen päiväkodin 66 tilapaikan lisäksi vä-
liaikaisesti käyttöönotetun Soittajankuja 3 ryhmän tilat, 53 paikkaa, se-
kä päiväkoti Kanteleen 88 paikkaa, eli yhteensä 207 paikkaa. Uudis-
hankkeen valmistuttua uusia paikkoja saataisiin noin 20 nykyistä 
enemmän. Soittajantien ryhmän ja päiväkoti Kanteleen tiloista luopu-
mista on kuitenkin syytä tarkastella vielä myöhemmin alueen palvelu-
tarpeen tarkentuessa ja tuoda mahdolliset tiloista luopumiset erikseen 
päätettäväksi. 
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Talonrakentamisohjelmassa on useita Kannelmäki- Hakuninmaa-
Maununneva alueelle sijoittuvia hankkeita: Kaarelanraitti 1 koulu-
päiväkotihanke, joka korvaa päiväkodit Hakuninmaan ja Vuorilinnan, 
joiden tilat vaatisivat laajaa korjausrakentamista lähivuosina. Tässä 
hankkeessa varhaiskasvatukseen saadaan noin 20 uutta paikkaa. 
Hanke valmistuu vuonna 2021. Päiväkoti Pelimannin korvaava uudis-
hanke ajoittuu vuodelle 2022 ja lisää paikkoja noin 20. Yhteensä lähi-
vuosien uudet tilahankkeet lisäävät paikkoja vähintään 70 paikalla. 

Kaarela-Pohjoinen varhaiskasvatusalueen päiväkotihoidon osallistumi-
saste on yhteensä 74,1 %, josta kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus 
on 65,9 %. Alueen uudishankkeilla on mahdollista lisätä palveluun osal-
listumista. 

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää väistötilojen sijaintia hankesuun-
nitteluvaiheessa.

Palvelutilat tukevat lasten ja perheiden arkea

Turvalliset, terveelliset ja riittävät uudet tilat luovat hyvät edellytykset 
varhaiskasvatuksen toiminnalle ja vastaavat lähialueen palvelutarpei-
siin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin tilojen 
toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollis-
tavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella. Teknisillä ratkaisuilla ediste-
tään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin 
teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, 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.

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilo-
jen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan noin 2 400 brm². Alustava kustannusarvio on 
11,5 milj. euroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuok-
ra on 33,59 euroa/m²/kk eli noin 773 854 euroa/vuosi. 
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Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 
190 000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia, 
joka on noin 9 000 euroa. Arvio muuttokustannuksista on noin 25 980 
euroa. Vuosittaiset toiminnankustannukset ovat noin 2 320 000 eu-
roa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

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

Kannelmäki-Hakuninmaa-Maununneva alueen palvelutiloihin liittyvä 
alueellinen tarkastelu on tehty vuonna 2016 yhteistyössä alueen asuk-
kaiden, opetus- ja varhaiskasvatusviraston sekä tilakeskuksen kanssa. 
Tuolloin tarkasteltiin alueen väestönkehitystä sekä nykyisten tilojen 
kuntoa. Suunnitelmia on sen jälkeen tarkasteltu alueen vanhemmista 
koostuvan ryhmän, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kau-
punkiympäristötoimialan kanssa vuosittain, viimeksi syksyllä 2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahankkeiden tarveselvityksistä

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
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Vanhainen Soittajantie 10 Tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 155
Osoitteeseen Jäkälätie 11 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuk-
sen tarveselvitys

HEL 2020-006514 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Jäkälätie 
11 Malmin alueelle toteutettavan päiväkoti Jäkälän uudisrakennuksen 
tarveselvityksen. 

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Jäkälä Tarveselvitys_01.06.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nykyisen päiväkoti Jäkälän tilat ovat huonokuntoisia, eivätkä riitä alu-
een kasvavalle palvelutarpeelle. Uudisrakennukseen toteutetaan var-
haiskasvatukselle ja esiopetukselle tilat noin 240 lapselle. Malmin alu-
eelle osoitteeseen Jäkälätie 11 toteuttava uudisrakennus otetaan käyt-
töön kalustettuna elokuuhun 2023 mennessä. Toteutettavissa tiloissa 
voidaan joustavasti järjestää varhaiskasvatusta uuden rakentuvan alu-
een muuntuviin tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen 
mitoittamisessa. Uudisrakennus sijoittuu samalle tontille, joten nykyisis-
tä tiloista voidaan luopua.

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

Vuoden 2019 aikana toteutettiin Malmin alueen palveluverkkotarkastelu 
kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan yhteistyönä. Tarkastelussa selvitettiin alueen 
väestön kasvuun perustuvia palvelutarpeita.

Päiväkoti Jäkälän nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjä-
määrälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa varhaiskasvatussuunnitelmien 
mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Tapaninkylään suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee Malmin peruspii-
rissä ja se vastaa alueen palvelutarpeisiin. Malmin peruspiirissä var-
haiskasvatusikäisten lasten määrä laskee ennusteajanjakson ensim-
mäisellä kolmanneksella hieman, mutta lähtee tämän jälkeen kasvuun. 
Ennusteajanjakson kahden viimeisen kolmanneksen ajan varhaiskas-
vatusikäisten lasten määrä kasvaa tasaisesti. Vuonna 2034 peruspiiris-
sä ennustetaan olevan noin 229 lasta nykyistä enemmän. Kasvu koh-
distuu pääasiassa Malmin lentokentän alueelle. Hanke vastaa alueen 
väestöennusteen mukaiseen varhaiskasvatusikäisten määrän kasvuun.

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen käyttöön 240 lapselle, jolloin uusia tilapaikkoja tulee olemaan 
200. Rakennettavassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja 
esiopetusta 1–6-vuotiaille lapsille, jonka lisäksi hoito- ja kasvatushenki-
lökuntaa noin 45-48 riippuen lasten ikäjakaumasta. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti muuttuvan pal-
velutarpeen mukaan. 

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

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

Tilat suunnitellaan esteettömiksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi 
ympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi 
lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alu-
eella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista
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Hankkeessa toteutetaan päiväkodille pedagogisesti monipuoliset, tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimin-
taa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunni-
tellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien 
tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tieto-
yhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian 
ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilo-
jen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä. Piha-
alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetus-
suunnitelmien tavoitteita. Piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana.

Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille että alueen asukkaille 
monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Päiväkodin saattoliikenne ja 
huoltoliikenne suunnitellaan toisistaan erillisiksi. Muunneltavuus mah-
dollistaa tilojen tehokkaan käytön myös kulttuuri-, liikunta- ja muiden ti-
laisuuksien järjestämiseen. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisel-
la tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asukaskäyttöä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Päiväkoti Jäkälän uudishankkeen tilat ovat laajuudeltaan 1 659 hym². 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on noin 28,02 
euroa/m²/kk eli noin 685 685 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 200 000 euroa. Tieto- ja viestintäteknolo-
gian käynnistämiskustannukset ovat 16 000 euroa. Muuttokustannu-
sarvio on noin 31 055 euroa, siivouskustannusarvio on noin 63 360 eu-
roa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteen-
sä noin 2 700 000 euroa/vuosi.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää väistötilaratkaisua hankesuunnit-
teluvaiheessa. 

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Kaavoituksen yhteydessä osallis-
taminen ja vuorovaikutus on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunni-
telman mukaisesti. Päiväkodin henkilökunta osallistetaan rakennuksen 
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suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana. Huoltajia 
osallistetaan toiminnan suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida lasten, nuorten ja 
henkilökunnan näkemykset tilojen kehittämisessä aluepäälliköiden ja 
päiväkodinjohtajan avulla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Jäkälä Tarveselvitys_01.06.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 156
Pasilassa osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudis-
rakennuksen tarveselvitys

HEL 2020-006997 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Pasilassa osoittee-
seen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarvesel-
vityksen. 

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Lavakatu 1, tarveselvitys 3.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pasila on rakentuva alue, jonka myötä alueella tarvitaan lisää päiväkoti-
tiloja. Osoitteeseen Lavakatu 1 toteuttava päiväkotirakennus vastaa 
alueen kasvavaan palvelutarpeeseen. Rakennukseen toteutetaan var-
haiskasvatukselle ja esiopetukselle uusia päiväkotitiloja noin 120 lap-
selle. Uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2023 
mennessä. Toteutettavissa tiloissa voidaan joustavasti järjestää kasva-
tuksen ja koulutuksen toimintaa uuden rakentuvan alueen muuntuviin 
tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. 
Uudishankkeen toteutuksen yhteydessä ei tarvita väistötiloja.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä
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Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan 
säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on 
otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipis-
teen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen 
kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjes-
telyt.

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

Pasilassa päiväkotien nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyt-
täjämäärälle eivätkä ne kaikilta osin vastaa varhaiskasvatussuunnitel-
man mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Hanke rakentuu Pasilan pohjoi-
sosaan, joka on nykyistä Maunulanpuiston aluetta. Alueella ei tällä het-
kellä ole palveluita.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Pasilan peruspiirissä ja Mau-
nulanpuiston osa-alueella, joka on tulevaisuudessa osa uutta Pasilan 
aluetta, 1–6-vuotiaiden määrä kasvaa noin 700 lapsella vuosina 2019–
2033. Vuoteen 2024 mennessä varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa 
tällä alueella noin 400 lapsella. Väestömäärän kasvu alueella tulee jat-
kumaan vielä vuoden 2033 jälkeenkin. Maunulanpuiston osa-alueella 
varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2024 mennessä noin 
170 lapsella ja vuoteen 2033 mennessä noin 300 lapsella.

Tämän osoitteeseen Lavakatu 1 sijoittuvan päiväkodin lisäksi Talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelma vuosille 2020–2029 sisältää 
Pohjois-Pasilan alueelle sijoittuvan koulu-päiväkoti -hankkeen, johon on 
suunniteltu noin 240 varhaiskasvatuksen paikkaa. Lisäksi Pasilan alu-
eelle toteutetaan päiväkoti Hertan korvaava uudishanke, johon tulee 
noin 100 uutta varhaiskasvatuspaikkaa, sekä Pasilan peruskoulun yh-
teyteen päiväkoti, jossa toteutetaan varhaiskasvatukselle ja esiopetuk-
selle uusia päiväkotitiloja noin 200 lapselle.

Varhaiskasvatusalueella Alppiharju-Pasila-Vallila-Vanhakaupunki kun-
nallisissa päiväkodeissa tapahtuvassa päivähoidossa osallistumisaste 
on ollut noin 67,4 % syksyllä 2019.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset päiväkodin toiminnalle ja vastaavat Pasilan 
alueen palvelutarpeisiin.
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Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Toiminnan suunnit-
teluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet. Tilat mahdol-
listavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan päiväkodille pedagogisesti monipuoliset, tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimin-
taa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunni-
tellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnas-
sa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä 
ja osaamista Helsingissä.

Toteutettava uudisrakennus sijoittuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. 
Päiväkodin piha-alue sijaitsee lasten toimintatilojen yhteydessä ja pihal-
ta on suora yhteys viereiselle viheralueelle. Piha-alue varustetaan leik-
kivälinein edistämään liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman 
tavoitteita. Piha-alueen suunnittelussa ja varustelussa otetaan huo-
mioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan 
monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana.

Piha-alue tarjoaa päiväkodin käyttäjille sekä alueen asukkaille moni-
puoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja 
turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asukaskäyttöä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
tilat ovat laajuudeltaan 998 htm². Kustannusarvio on 6 200 000 milj. eu-
roa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 34,94 
euroa/m²/kk eli noin 418 426 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Käynnistämiskustannuksiin 
varataan noin 115 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknolo-
gian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 16 000 euroa. Toi-
minnankustannukset ovat noin 1 387 000 euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Uudishankkeen henkilökun-
nan puuttuessa hanketta on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Päiväkodin henkilökun-
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taa osallistetaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksen suunnitteluun 
hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana. Huoltajia osallistetaan 
toiminnan suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mu-
kaan lasten ja henkilökunnan näkemykset tilojen kehittämisessä alue-
päälliköiden ja asiantuntijaopettajien avulla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

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

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Lavakatu 1, tarveselvitys 3.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 157
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle päiväkoti Kale-
van korvaavien tilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2020-005036 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
30.4.2020 päivätystä päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen hankesuunni-
telmasta (liite 1 ja liite 2). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tilo-
jen toiminnallisuus tulee varmistaa. Tilojen on myös taattava lapsille 
turvallinen ja virikkeellinen ympäristö kasvaa ja oppia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja 
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee 
kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen kasvu- ja oppimisympäristöön se-
kä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Kaleva Hankesuunnitelma 200430
2 Lpk Kaleva Hankesuunnitelman liitteet 200430
3 LPK Kaleva Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto 17 03 2020
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti Ka-
levan hankesuunnitelmasta 6.5.2020. Kohde sijaitsee osoitteessa Nel-
jäs linja 11-15, Kallion kaupunginosassa. 

Lpk Kalevan entiset, osoitteessa Porthaninkatu 2 sijainneet vuokratilat 
on päätetty purkaa ja toiminta on siirretty väliaikaisiin tiloihin Kaisanie-
men puistossa osoitteessa Svante Olssonin puistokuja 1 sijaitsevaan 
paviljonkiin.

Lpk Kalevan tarpeiden lisäksi hankkeessa varaudutaan varhaiskasva-
tuspalvelujen kysynnän kasvuun ja ala-asteen mahdollisiin lisätilatar-
peisiin. Päiväkodin ulkoilutarpeisiin hankkeen yhteydessä kunnostetaan 
myös vieressä sijaitsevaa Porthaninpuistikkoa.

Nykyisellään päiväkodissa on 60 lasta. Uudisrakennus mitoitetaan 120 
lapselle. 

Suunnitellut tilat osoitteessa Neljäs linja 11-15 valmistuvat kesällä 2023 
ja otetaan käyttöön kalustettuna 1.8.2023 mennessä. Tilojen käyttööno-
ton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi 
aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä, joiden näkökulma 
huomioidaan jatkosuunnittelussa (liite 3).

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteita 
huomioiden mm.  turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt, ilmasto-
vastuun, kustannustehokkuuden ja vastuullisen taloudenpidon. Myös 
eriarvoistumisen vähentäminen, iltakäyttömahdollisuus ja osallisuus on 
huomioitu.

Kallion peruspiirissä on 11 päiväkotia, joissa on yhteensä 1080 var-
haiskasvatuspaikkaa. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 
2019-2033 1-6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa lähes 700 lapsella. 
Pääosa kasvusta johtuu Kalasataman alueen kasvusta. Talonrakenta-
misohjelmassa vuosiksi 2020-2029 on Kallion peruspiirin alueella kol-
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me toteutettavaa päiväkotia, joihin tulee n. 550 paikkaa suomenkielisel-
le varhaiskasvatukselle.

Tällä hankkeella on mahdollista varautua alueen nykyiseen kunnallisen 
varhaiskasvatuksen tarpeeseen mutta jatkossa myös joustavasti Haka-
niemenrannan rakentamisen aiheuttamaan varhaiskasvatuksen ja pe-
rusopetuksen palveluiden tarpeeseen.

Tilat suunnitellaan siten, että ne ovat joustavasti hyödynnettävissä kas-
vatuksen ja koulutuksen palvelutarpeen mukaan. Rakennuksen sijainti 
Kallion ala-asteen yhteytessä vahvistaa yhtenäisen opinpolun synty-
mistä.

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea

Lpk Kalevan aikaisemmista tiloista on jouduttu luopumaan vuokrasopi-
muksen päättymisen myötä. Uudishankkeen tavoitteena on turvallinen, 
terveellinen ja tarkoituksenmukainen ympäristö, joka tukee sekä lasten 
että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä kuin myös 
oppimista tukevaksi ympäristöksi.

Pienimmille lapsille toteutetaan rakennuksen kainaloon oma aidattu pi-
ha-alue, joka varustetaan tukemaan fyysistä aktiivisuutta ja mahdollis-
tamaan hiekkaleikit. Päiväkodin vanhemmille ikäryhmille ja viereiselle 
Kallion ala-asteelle toteutetaan myös osittain yhteinen piha, joka on 
erotettu saatto- ja huoltoliikenteestä. Piha-alueiden suunnittelussa ja 
varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisölli-
syys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. Samal-
la kunnostetaan vieressä sijaitseva Porthanin puistikko, joka tulee pal-
velemaan sekä päiväkotia että koulua. Lisäksi se toimii nykyiseen ta-
paan myös yleisenä leikkipaikkana. 
Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edelly-
tykset aktiiviselle asukaskäytölle.

Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman ja peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmu-
kaisesti mitoitetut ja joustavat tilat huomioiden rakennuksen monipuoli-
nen käyttö. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden 
ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat lapsille ja oppijoille hyvän 
ympäristön kasvaa ja oppia.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonais-
vuokrasta on 38 174 euroa/kk eli noin 458 084 euroa vuodessa. Vuokra 
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on 36,99 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 1032 htm². Lopul-
linen pääomavuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten 
mukaan hankkeen valmistuttua. 

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

Kokonaisvuokran muodostumiseen vaikuttavat osaltaan talotekniset 
haasteet ja kaavoittajan asettamat kaupunkikuvalliset vaatimukset.

Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuuksia kustannusten karsimi-
seen.

Väistötilat

Päiväkodin koko toiminta on siirretty väliaikaisiin tiloihin Kaisaniemen-
puiston paviljonkiin elokuusta 2019 alkaen. Päiväkoti toimii tilapäisissä 
tiloissa uudisrakennuksen valmistumiseen saakka. Väliaikaisten tilojen 
aikataulu otetaan huomioon puiston perusparannuksen aikataulussa.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
14.4.2020 osoitteeseen Neljäs linja 11-15 rakennettavan päiväkodin 
korvaavan rakennuksen tarveselvityksen. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelujen ja 
pelastuslaitoksen edustajia, rakennusvalvonnan esteettömyysvaati-
mukset tuntevaa edustajaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen toiminnan suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot 
suunnitelman tavoitteisiin. Henkilökuntaa on osallistettu ja osallistetaan 
käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21714

susan.niemela(a)hel.fi
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Liitteet

1 Lpk Kaleva Hankesuunnitelma 200430
2 Lpk Kaleva Hankesuunnitelman liitteet 200430
3 LPK Kaleva Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto 17 03 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.05.2020 
§ 65

HEL 2020-005036 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Neljäs linja 11-15 toteutetta-
van päiväkoti Kalevan korvaavien tilojen uudisrakennuksen 30.4.2020 
päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enim-
mäislaajuus on noin 1 548 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 6 820 000 euroa maaliskuun 2020 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 158
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle päiväkoti Mar-
morin sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta

HEL 2019-008489 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon päivä-
koti Marmorin sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti 
Marmorin sisäilmakorjausten hankesuunnitelmasta 20.08.2019. Kohde 
sijaitsee osoitteessa Marmoritie 8, Malmin kaupunginosassa.

Päiväkodin henkilökunnalla on esiintynyt oireilua, jonka on epäilty ai-
heutuvan sisäilmasta. Hankesuunnitelman mukaan kuntotutkimuksissa 
todetut rakennevauriot ja ilmanvaihdon puutteet saattavat aiheuttaa 
käyttäjille oireilua, ellei niitä korjata. Ympäristöpalvelut on 22.11.2018 ja 
11.2.2019 päivätyissä kirjeissään edellyttänyt Helsingin kaupungilta 
toimenpiteitä todettujen puutteiden korjaamiseksi.

Terveelliset palvelutilat parantavat lasten arkea ja tukevat varhaiskasvatussuunni-
telman toteuttamista
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Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja 
tarkoituksenmukainen varhaiskasvatusympäristö, joka tukee sekä las-
ten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Korjausta edeltävä kokonaisvuokra on hankesuunnitelman mukaan 11 
237 euroa/kk eli 134 848 euroa vuodessa. Vuokra on 15,69 eu-
roa/m²/kk.

Hankesuunnitelman mukaan arvio rakennuksen korjausten jälkeisestä 
kokonaisvuokrasta on 16 719 euroa/kk eli 200 623 euroa vuodessa. 
Vuokra on 23,32 euroa/m²/kk. 

Neliövuokran perusteena on 732 htm².

Väistötilat

Väistötiloja ei tarvita.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omai-
suuden hallintapäällikkö hyväksyi päiväkoti Marmorin sisäilmakorjaus-
ten hankesuunnitelman 3.9.2019.

Yhteistyössä käyttäjän kanssa korjaustöiden aikataulutus ja vaiheistus 
suunnitellaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa toi-
minnalle. Korjausten aikaiseen pölynhallintaan kiinnitetään erityistä 
huomiota ja kulloinkin työalueena olevat tilat eristetään käytössä olevis-
ta tiloista.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.8.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
03.09.2019 § 26

HEL 2019-008489 T 10 06 00

091-038-0250-0004

Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti hyväksyä Lpk Marmo-
rin sisäilmakorjausten hankesuunnitelman siten, että hankkeen enim-
mäishinta on 670 000 euroa arvonlisäverottomana toukokuun 2019 
kustannustasossa.

Päätös tehdään ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala an-
taa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Päätöksen perustelut

Lpk Marmorin sisäilmakorjaukset sisältävät alapohjan, ulkoseinien ja 
yläpohjan paikalliset kosteusvauriokorjaukset, alapohjan läpivientien tii-
vistystyöt, vesikaton huoltokorjaukset, koneellisen poistoilmanvaihdon 
rakentamisen ryömintätiloihin sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus- 
ja korjaustyöt. Korjausten jälkeen suoritetaan kattavat homepölysii-
voustyöt kaikissa tiloissa. 

Sisäilmaongelmien vuoksi hankkeen aikataulu on toteutettu kiireellise-
nä.

Hankkeen toteuttaminen korottaa käyttäjähallintokunnan vuokraa siten, 
että rakennuksen uusi vuosivuokra on 200 623 euroa, kun aikaisempi 
vuosivuokra on ollut 134 848 euroa.

Päiväkodin käyttäjillä on esiintynyt oireilua, jonka epäiltiin aiheutuvan 
sisäilmasta. Tämän vuoksi rakennukseen tehtiin ilmanvaihdon kunto-
tutkimus sekä kosteustekninen kuntotutkimus, jotka valmistuivat loppu-
vuodesta 2016. 

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksessa todettiin mm. suunnitteluarvoja pie-
nemmät tulo- ja poistoilmamäärät, minkä vuoksi ilmanvaihto voidaan 
kokea puutteelliseksi. Kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa todettiin 
paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohja-
rakenteissa sekä puutteita vesikaton kunnossa. Lisäksi ryömintätilojen 
tuuletus todettiin puutteelliseksi. 

Rakenteiden vauriot ja ilmanvaihdon puutteet saattavat aiheuttaa käyt-
täjille oireilua, ellei näitä korjata. Rakennuksen sisäilma-asiat ovat 
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myös Helsingin kaupungin Ympäristöpalvelujen seurannassa, ja Ympä-
ristöpalvelut on 22.11.2018 sekä 11.2.2019 päivätyissä kirjeissään 
edellyttänyt kaupungilta toimenpiteitä todettujen puutteiden korjaami-
seksi. 

Alapohjan läpiviennit tiivistetään ryömintätilojen epäpuhtauksien sisäil-
maan kulkeutumisen estämiseksi. Ryömintätilat siivotaan ja näihin 
asennetaan uusi koneellinen poistoilmanvaihto. 

Rakennuksen ulkoseinät korjataan sisäpuolelta Helmien tiloissa olevis-
sa vaatehuoltohuoneessa, pesutilassa, märkäeteisessä ja ryhmätilas-
sa, joissa ulkoseinissä todettiin mikrobikasvustoa. Alakattojen akustiik-
kalevyt korjataan vaurioituneilta osiltaan. Niissä WC- ja pesutiloissa (6 
kpl), joissa on todettu kosteutta, vanhat lattiamateriaalit puretaan, ra-
kenteet kuivatetaan ja pintamateriaalit uusitaan. Henkilökunnan suihku-
tilassa korjaukset sisältävät myös seinäpinnat yhtenäisen vesieristyk-
sen aikaansaamiseksi.

Yläpohjan kosteusvaurioituneet lämmöneristeet uusitaan, ja yläpohjan 
tuuletusta parannetaan. Vesikatolle tehdään tarvittavat huoltokorjauk-
set. Erkkereiden kohdalla vesikaton sadevesien poistojärjestelmä uusi-
taan.

IV-järjestelmästä poistetaan villaeristeet villakuitujen sisäilmaan leviä-
misen estämiseksi. Sisätiloja palvelevaan IV-järjestelmään tehdään 
huoltokorjaukset, IV-kanavat nuohotaan ja ilmamäärät säädetään.

Sisäpuoliset korjaustyöt tehdään vaiheittain siten, että rakennuksen 
toiminta on mahdollisimman häiriötöntä korjausten aikana. Töiden aika-
taulutus ja vaiheistus sovitaan yhdessä käyttäjän edustajien kanssa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään korjausten aikaiseen pölynhallintaan, 
koska rakennus on käytössä koko korjaushankkeen ajan. Aina korjaus-
töiden jälkeen suoritetaan kattavat pölysiivoustyöt kulloinkin työalueena 
olleessa tilassa.

Sisäilmakorjaukset tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti, että raken-
nuksen terveellisyys ja turvallisuus voidaan varmistaa, mitä myös Ym-
päristöpalvelut edellyttää. Tämän vuoksi hankkeen aikataulu on toteu-
tettu kiireellisenä. 

Hankkeen toteuttaminen korottaa käyttäjähallintokunnan vuokraa siten, 
että uusi vuosivuokra on 200 623 euroa, kun aikaisempi vuokra on ollut 
134 848 euroa. Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö hyväksyy 
hankesuunnitelman ehdolla, että Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
hyväksyy hankesuunnitelman vuokravaikutuksineen.
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Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman alakohdalle 8 020206 osoitetuista kohdentamattomista kor-
jausmäärärahoista.

Hankkeen kustannukset

Hankesuunnitelman enimmäishinta on 670 000 euroa arvonlisäverot-
tomana toukokuun 2019 kustannustasossa.

Lisätiedot
Maria Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39843

maria.lahdemaki(a)hel.fi
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§ 159
Oikaisuvaatimus päiväkoti Ruskeasuon kielikylpyryhmän valinta-
päätöksestä

HEL 2020-006939 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen päiväkodinjohtajan 28.04.2020 (nro 202000047) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus ja päätös

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodinjohtajan pää-
tös 28.4.2020 (nro 202000047, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä var-
haiskasvatuspaikasta (liite 1). Huoltajat vaativat, että lapselle myönne-
tään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Ruskeasuon kielikylpyryhmästä, 
koska kielikylvyn valintakriteerit asettavat lapset eriarvoiseen asemaan 
ja päätös on siten lainvastainen. Tarkemmat perusteet ilmenevät oikai-
suvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Ruskeasuon kieli-
kylpyryhmästä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päättämät 
(13.2.2018 § 24) varhaiskasvatuksen ruotsin kielen kielikylvyn valinnan 
periaatteet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat seuraavat:

 Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelu-
jen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista.

 Kielikylpyryhmään valitaan lapset siten, että lapsi voi jatkaa kielikyl-
pyluokalla perusopetuksessa (kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston lisäys 6.11.2018 § 50).

 Kielikylpypolun turvaamiseksi ja vanhempien kielikylpyyn sitoutumi-
sen tukemiseksi samassa kielikylpypäiväkodissa tai kielikylpypolkua 
jatkavan alakoulun 1. tai 2. luokalla olevien lasten sisarukset asete-
taan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryh-
mään voidaan ottaa eikä mikään päiväkodin tarjoama käytännön 
järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suoritetaan valinta ar-
vonnalla.

 Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä haki-
joita on enemmän kuin vapaita paikkoja eikä mikään päiväkodin tar-
joama käytännön järjestely onnistu, viimeisenä vaihtoehtona suori-
tetaan valinta arvonnalla. 

Kielikylvyn pedagogiset periaatteet ja siten valinnassa tärkeät edelly-
tykset ovat:

 ruotsin kieli on lapselle uusi kieli
 yksi perheen kotona puhutuista kielistä on suomi
 huoltajat ovat valmiita sitoutumaan kielikylpypolkuun varhaiskasva-

tuksessa ja perusopetuksessa. 

Varhaiskasvatuksessa ei tarkisteta lasten soveltuvuutta kielikylpyyn. 
Kielikylpyyn ei ole subjektiivista oikeutta.

Oikaisuvaatimuksessa tuotiin esille perustuslakiin viitaten, että van-
hempien kielikylpyyn sitoutuminen ei ole hyväksyttävä peruste olla koh-
telematta lapsia valinnassa lain edellyttämästi tasa-arvoisesti yksilöinä. 
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Edellä mainittujen pedagogisten periaatteiden osalta on syytä selven-
tää, että näillä tarkoitetaan valinnan edellytyksiä, joiden on täytyttävä 
voidakseen hakea kielikylpypaikkaa. Periaatteiden perusteella lapsia ei 
laiteta järjestykseen valintojen osalta eivätkä ne siten ole valinnassa 
käytettäviä kriteerejä. Sen selvittämiseksi, että huoltajat ovat sitoutu-
neet kielikylpypolkuun, käydään keskusteluja huoltajien kanssa ennen 
hakuprosessia. Keskusteluissa painotetaan kielikylpypolun jatkumista 
varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka ja vaativan siten si-
toutumista. Käytännössä sitoutuminen osoitetaan sillä, että vanhemmat 
keskustelujen jälkeen hakevat lapselle kielikylpypaikkaa. Tämä ei siis 
ole asia, jolla vertaillaan hakijoita, eikä se vaikuta kielikylvyn valintoihin.

Asiassa saadun selvityksen mukaan valinnassa on noudatettu lauta-
kunnan hyväksymiä periaatteita. Sekä päiväkoti Pihlajan että päiväkoti 
Ruskeasuon kielikylvystä on opinpolun jatkumo Meilahden peruskou-
luun. Päiväkodit ovat sitoutuneet järjestämään yhdessä 25 esiopetus-
paikkaa vuosittain. He muodostavat yhden kielikylpyluokan. Tämä vel-
voite vaikuttaa suoraan myös 5-vuotiaiden ryhmän muodostukseen mo-
lemmissa päiväkodeissa. Valintaperusteiden mukaan on ensisijaisesti 
huolehdittu siitä, että kielikylpyyn valitut lapset saavat jatkaa kielikylpy-
opetuksessa oman kielikylpypolun mukaisessa kielikylpykoulussa. Täs-
tä syystä kielikylpyryhmiin ei voida ottaa kielikylpyluokan ryhmäkokoa 
enempää lapsia.

Selvityksen mukaan vuonna 2015 syntyneitä lapsia valittiin varhaiskas-
vatusyksikkö Muksulaakso-Ruskeasuolle ja varhaiskasvatusyksikkö 
Pihlajaan yhteensä 25; Ruskeasuolle 13 ja Pihlajaan 12. Vy Muksu-
laakso-Ruskeasuolle on jo keväällä 2019 valittu kaksi (2) 2015 synty-
nyttä lasta kielikylpyryhmään. Näin ollen paikkoja 2015 syntyneille oli 
11. Hakijoista neljä (4) valittiin ryhmään sisarusperiaatteen mukaan. 
Seitsemän (7) jäljelle jäänyttä paikkaa arvottiin.

Päätökset on tehty kasvatus- ja koulutuslautakunnan 13.2.2018 § 24 
päättämien ja sen suomenkielisen jaoston 6.11.2018 § 50 täydentä-
mien kielikylpyyn valinnan periaatteiden mukaisesti. Sisaruusperiaat-
teen noudattaminen valinnassa perustuu lautakunnan päätökseen.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi
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Liitteet

1 Oikaisuvaatimus ja päätös

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 160
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2020-007441 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen päiväkodinjohtajan 20.5.2020 (nro 202000097) tekemästä pää-
töksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna ai-
hetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 20.5.2020
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodinjohtajan pää-
tös 20.5.2020 (nro 202000097, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen lapselle myönnetystä var-
haiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaativat, että lapselle myönne-
tään varhaiskasvatuspaikka heidän kaupunginosansa omasta päiväko-
dista, koska matka kotoa päätöksessä mainittuun varhaiskasvatuspaik-
kaan aiheuttaa suurta hankaluutta lapsen kuljettamisen ja vanhempien 
työssäkäynnin osalta, varhaiskasvatuspaikasta ei ole ehjää opinpolkua 
lapsen tulevaan kouluun sekä muutoin oikaisuvaatimuksesta lähemmin 
ilmenevillä perusteilla. 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Karhista 17.8.2020 
alkaen. Sosiaalilautakunnan 22.4.2008 (§ 123) vahvistaman sijoitta-
misperusteita koskevan päätöksen mukaan kaikille varhaiskasvatuk-
seen oikeutetuille hakijoille tehdään päätös varhaiskasvatukseen otta-
misesta huoltajien ilmoittamasta hoidon tarpeesta alkaen. Mikäli per-
heen esittämissä varhaiskasvatuspaikoissa ei ole vapaita paikkoja, 
huoltajien kanssa neuvotellaan vaihtoehdoista ja päättäjä tekee pää-
töksen sijoittamisperusteiden pohjalta. 

Asiassa saadun selvityksen mukaan päiväkoti Karhiin oli yhteensä viisi 
hakijaa, mutta päiväkodissa ei ollut yhtään vapaata varhaiskasvatus-
paikkaa. Lapselle osoitettiin lähin vapaana oleva paikka päiväkoti Ta-
nelista. Muut neljä hakijaa saivat paikat päiväkoti Mestarista ja päiväko-
ti Lapinmäestä. Nämä päiväkodit sijaitsevat kauempana ko. perheen 
kotoa. Päiväkoti Taneli sijaitsee perheen asuinosoitteen mukaisella 
varhaiskasvatus- ja esiopetusalueella.

Tavoitteiden mukaan varhaiskasvatuspaikka pyritään osoittamaan 
HSL:n reittioppaan nopeimman kulkuyhteyden perusteella noin puolen 
tunnin matkan päästä kotoa, jos se on mahdollista perheen toiveet, kul-
jettamismahdollisuudet ja lapsen tarpeet huomioon ottaen. Tässä ta-
pauksessa yhdensuuntainen matka kotoa päiväkotiin kestää HSL:n 
reittioppaan mukaan noin 10-16 minuuttia ja on siten tavoitteen mukai-
nen. 

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös 20.5.2020
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 161
Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2020-007239 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
13.5.2020 (§ 10) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan valitun hakemus
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 28.5.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
13.5.2020 (§ 10) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Stadin 
ammatti- ja aikuisopistoon sijoitettuun lääkealan ammatillisten aineiden 
lehtorin virkaan toistaiseksi 1.8.2020 alkaen farmaseutti, kasvatustie-
teen maisteri **********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori (Kampus 4) 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.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan ellei toisin 
ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen ammatillisen kou-
lutuksen opettajat ottaa kampuksen rehtori.

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston lääkealan ammatillisten aineiden lehto-
rin tehtävä on ollut julkisesti haettavana 6.4. - 19.4.2020.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 8 henkilöä, joista 5 täytti opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kel-
poisuusvaatimukset eli ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuuden 
(13 §) ja kielitaitovaatimuksen (§ 17).

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi edelly-
tettiin laajaa ja ajantasaista lääkealan osaamista ja käytännön työko-
kemusta. Vahvaa toisen asteen ammatillista ohjaus- ja opetusosaamis-
ta, monipuolisia pedagogisia taitoja ja osaamisperusteisen pedagogii-
kan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaami-
sesta, näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä, erinomaisia vuorovaiku-
tus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivista ja joustavaa työotetta sekä digio-
saamista.
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Lisäksi eduksi luettiin kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kans-
sa työskentelystä sekä omaopettajan tehtävistä, laaja lääkealan työ-
elämäyhteistyöverkosto, yrittäjämäinen ohjausote, yritystuntemus sekä 
sairaala-apteekkityön osaaminen.

Rehtorin päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä. 
Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen mukaan rehtorin päätös virkasuhteeseen ottami-
sesta pitää kumota ja virkasuhteeseen pitää valita henkilö, joka täyttää 
viranhakuilmoituksessa vaaditut kriteerit vahvasta toisen asteen oh-
jaus- ja opetusosaamisesta, kokemuksesta työpaikalla tapahtuvan op-
pimisen ohjaamisesta sekä näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä.

Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä on tyytymätön mm. siihen, että hä-
net on jätetty haastattelun ulkopuolelle.

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 
13 §:ssä säädetään ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuu-
desta. Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan 
henkilö:
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1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtä-
vän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon 
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot;

3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus 
opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sekä virkaan valitulla, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on ko. opetus-
tehtävän kannalta soveltuva korkeakoulututkinto.

Virkaan valittu on valmistunut farmaseutiksi vuonna 2004 ja kasvatus-
tieteen maisteriksi 2011.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on koulutukseltaan proviisori ja valmistunut 
vuonna 1991.

Virkaan valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä ovat molemmat suorittaneet 
opettajan pedagogiset opinnot. Virkaan valitulla ne ovat sisältyneet 
kasvatustieteiden maisterin tutkintoon. Oikaisuvaatimuksen tekijä suo-
rittanut ne 2003. Lisäksi molemmilla on vähintään kolmen vuoden pitui-
nen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavis-
sa tehtävissä.

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 valikointi oli kaksivaiheinen. 
Rehtorin lausunnon mukaan ensiksi käytiin läpi kaikkien hakijoiden ha-
kemukset, joista valikoitui kuusi hakijaa. Rehtorin lausunnon mukaan 
videohaastatteluun valikoitui näistä 3 hakijaa, jotka hakemusten perus-
tella olivat tuoneet esille hakuilmoitukseen pohjautuvaa omaa osaamis-
taan kattavasti, uudenlaisella ja mielenkiintoisella tavalla. Näille kolmel-
le hakijalle lähetettiin rehtorin lausunnon mukaan videotehtävä, jossa 
he vastasivat pedagogista osaamista kartoittaviin kysymyksiin. Rehto-
rin lausunnon mukaan jokainen näistä kolmesta hakijasta kutsuttiin yk-
silöhaastatteluun, koska he olivat osanneet tuoda osaamistaan innos-
tavasti ja kekseliäästi esille.

Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun, koska hän ei kuvannut osaamistaan riittävän kattavasti 
hakemuksessaan. Rehtorin lausunnon mukaan erityisesti huomiota 
kiinnitti vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, innovatiivisen ja joustavan 
työotteen kuvauksen puuttuminen, jota hakuilmoituksen mukaan tehtä-
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vässä edellytettiin. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen te-
kijällä on pitkä käytännön työkokemus sekä opetusosaaminen. Rehto-
rin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän 19 vuoden työkoke-
mus painottuu päätoimisena tuntiopettajana toimimiseen. 

Kuten rehtorin lausunnosta ilmenee, hakemuksista ilmenevien seikko-
jen perusteella, rehtorin on kutsunut tietyt hakijat haastatteluun. Rehto-
rin lausunnon mukaan virkaan valittu toi hakemuksessaan esille osaa-
mistaan kattavasti, uudenlaisella ja mielenkiintoisella tavalla. Hake-
muksen perusteella virkaan valitulla on laaja-alainen koulutus, hän on 
myös kasvatustieteiden maisteri. Lisäksi rehtorin mukaan virkaan valit-
tu on päässyt aikaisemmassa tehtävässään eri tavoin laajasti suunnit-
telemaan ammatillista koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajien 
osaamisen kehittäjänä. Virkaan valittu on kouluttanut eri hankkeissa 
ammatillisia toisen asteen opettajia toimimaan uudenlaisen lainsää-
dännön vaatimalla tavalla. Näin hänellä itsellään on vankka osaaminen 
nykypedagogiikasta ja sen toteuttamisesta. Rehtorin lausunnon mu-
kaan virkaan valitulla on ajantasaista opetus- ja ohjausosaamista noin 
9 vuoden ajalta, joista 3 vuotta ammatillisen puolen opetus- ja ohjaus 
sekä kouluttajan tehtävissä. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan vali-
tun vahva vuorovaikutusosaaminen ja yhteistyökykyisyys todentuivat 
hyvin haastattelussa. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valittu tunsi 
hyvin lääkealan ePerusteet ja pystyi keskustelemaan lääkealan kehit-
tämishaasteista, tuoden samalla esille omia näkemyksiään alan kehit-
tämiseksi.

Esittelijä toteaa, kuten rehtorin lausunnossa ja päätöksessäkin on to-
dettu, että viranhaltijan valinta on perustunut kokonaisharkintaan. Ko-
konaisharkinnassa arvioidaan, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävis-
tä hakijoista on taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto huomioon ottaen 
parhaat edellytykset hoitaa virkaa. Esittelijä katsoo rehtorin valinneen 
kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi ja ansioituneimmaksi arvioi-
mansa hakijan kyseiseen haettavana olleeseen lehtorin virkaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kyseiseen 
lehtorin virkaan valitsemansa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei 
ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyt-
tänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut 
käytettävissä.

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

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 162
Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2020-006568 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
13.5.2020 (§ 10) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan 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 25.5.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
13.5.2020 (§ 10) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Stadin 
ammatti- ja aikuisopistoon sijoitettuun lääkealan ammatillisten aineiden 
lehtorin virkaan toistaiseksi 1.8.2020 alkaen farmaseutti, kasvatustie-
teen maisteri **********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori (Kampus 4) on antanut asiassa 
lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

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

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston lääkealan ammatillisten aineiden lehto-
rin tehtävä on ollut julkisesti haettavana 6.4. - 19.4.2020.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 8 henkilöä, joista 5 täytti opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kel-
poisuusvaatimukset eli ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuuden 
(13 §) ja kielitaitovaatimuksen (§ 17).

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi edelly-
tettiin laajaa ja ajantasaista lääkealan osaamista ja käytännön työko-
kemusta. Vahvaa toisen asteen ammatillista ohjaus- ja opetusosaamis-
ta, monipuolisia pedagogisia taitoja ja osaamisperusteisen pedagogii-
kan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaami-
sesta, näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä, erinomaisia vuorovaiku-
tus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivista ja joustavaa työotetta sekä digio-
saamista.

Lisäksi eduksi luettiin kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kans-
sa työskentelystä sekä omaopettajan tehtävistä, laaja lääkealan työ-
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elämäyhteistyöverkosto, yrittäjämäinen ohjausote, yritystuntemus sekä 
sairaala-apteekkityön osaaminen.

Rehtorin päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä. 
Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä anoo virkasuhteen täyttämisen uudelleen 
arviointia ansioituneimman henkilön valitsemiseksi virkasuhteeseen pe-
rustuen mm. hänen laajaan ja monipuoliseen lääkealan tuntemukseen, 
pedagogiseen osaamiseen, kokemukseen toisen asteen opetuksesta 
sekä vuorovaikutus ja yhteistyötaitoihin ja joustavaan työotteeseen.

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 
13 §:ssä säädetään ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuu-
desta. Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan 
henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtä-
vän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon 
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot;
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3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus 
opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sekä virkaan valitulla, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on ko. opetus-
tehtävän kannalta soveltuva korkeakoulututkinto.

Virkaan valittu on valmistunut farmaseutiksi vuonna 2004 ja kasvatus-
tieteen maisteriksi 2011.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on koulutukseltaan proviisori ja valmistunut 
vuonna 1990.

Virkaan valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä ovat molemmat suorittaneet 
opettajan pedagogiset opinnot. Virkaan valitulla ne ovat sisältyneet 
kasvatustieteiden maisterin tutkintoon. Oikaisuvaatimuksen tekijä suo-
rittanut ne 1994. Lisäksi molemmilla on vähintään kolmen vuoden pitui-
nen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavis-
sa tehtävissä.

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 valikointi oli kaksivaiheinen. 
Rehtorin lausunnon mukaan ensiksi käytiin läpi kaikkien hakijoiden ha-
kemukset, joista valikoitui kuusi hakijaa. Rehtorin lausunnon mukaan 
videohaastatteluun valikoitui näistä 3 hakijaa, jotka hakemusten perus-
tella olivat tuoneet esille hakuilmoitukseen pohjautuvaa omaa osaamis-
taan kattavasti, uudenlaisella ja mielenkiintoisella tavalla. Näille kolmel-
le hakijalle lähetettiin rehtorin lausunnon mukaan videotehtävä, jossa 
he vastasivat pedagogista osaamista kartoittaviin kysymyksiin. Rehto-
rin lausunnon mukaan jokainen näistä kolmesta hakijasta kutsuttiin yk-
silöhaastatteluun, koska he olivat osanneet tuoda osaamistaan innos-
tavasti ja kekseliäästi esille.

Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun, koska oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole ajantasaista 
opetusalan työkokemusta. Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijällä on reh-
torin lausunnon mukaan kokemusta opetusalan tehtävistä yli viisi vuot-
ta, hänen viimeaikainen opetuskokemus hakemuksen mukaan on ke-
väältä 2016 ja sen pituus on noin 11 kuukautta. Tämän jälkeen oikaisu-
vaatimuksen tekijä on hakemuksen mukaan toiminut kevytyrittäjänä 
tehden apteekkisijaisuuksia ja apteekinhoitajuutta.

Kuten rehtorin lausunnosta ilmenee, hakemuksista ilmenevien seikko-
jen perusteella, rehtorin on kutsunut tietyt hakijat haastatteluun. Rehto-
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rin lausunnon mukaan virkaan valittu toi hakemuksessaan esille osaa-
mistaan kattavasti, uudenlaisella ja mielenkiintoisella tavalla.

Hakemuksen perusteella virkaan valitulla on laaja-alainen koulutus. Li-
säksi rehtorin lausunnosta ilmenee, että virkaan valittu on päässyt ai-
kaisemmassa tehtävässään eri tavoin laajasti suunnittelemaan amma-
tillista koulutusta ammatillisen koulutuksen opettajien osaamisen kehit-
täjänä. Virkaan valittu on kouluttanut eri hankkeissa ammatillisia toisen 
asteen opettajia toimimaan uudenlaisen lainsäädännön vaatimalla ta-
valla. Näin hänellä itsellään on vankka osaaminen nykypedagogiikasta 
ja sen toteuttamisesta. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valitulla on 
ajantasaista opetus- ja ohjausosaamista noin 9 vuoden ajalta, joista 3 
vuotta ammatillisen puolen opetus- ja ohjaus sekä kouluttajan tehtävis-
sä. Rehtorin lausunnon mukaan hänen vahva vuorovaikutusosaaminen 
ja yhteistyökykyisyys todentuivat hyvin haastattelussa. Rehtorin lau-
sunnon mukaan virkaan valittu tunsi hyvin lääkealan ePerusteet ja pys-
tyi keskustelemaan lääkealan kehittämishaasteista, tuoden samalla 
esille omia näkemyksiään alan kehittämiseksi.

Esittelijä toteaa, kuten rehtorin lausunnossa ja päätöksessäkin on to-
dettu, että viranhaltijan valinta on perustunut kokonaisharkintaan. Ko-
konaisharkinnassa arvioidaan, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävis-
tä hakijoista on taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto huomioon ottaen 
parhaat edellytykset hoitaa virkaa. Esittelijä katsoo rehtorin valinneen 
kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi ja ansioituneimmaksi arvioi-
mansa hakijan kyseiseen haettavana olleeseen lehtorin virkaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kyseiseen 
lehtorin virkaan valitsemansa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei 
ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyt-
tänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut 
käytettävissä.

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

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
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3 Rehtorin lausunto
4 Hakuilmoitus
5 Virkaan 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

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 163
Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta

HEL 2020-007218 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
13.5.2020 (§ 10) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Oikaisuvaatimuksen liite, hakijaluettelo
4 Rehtorin lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Virkaan valitun hakemus
7 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 28.5.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 
13.5.2020 (§ 10) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Stadin 
ammatti- ja aikuisopistoon sijoitettuun lääkealan ammatillisten aineiden 
lehtorin virkaan toistaiseksi 1.8.2020 alkaen farmaseutti, kasvatustie-
teen maisteri **********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtori (Kampus 4) 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.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan ellei toisin 
ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen ammatillisen kou-
lutuksen opettajat ottaa kampuksen rehtori.

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston lääkealan ammatillisten aineiden lehto-
rin tehtävä on ollut julkisesti haettavana 6.4. - 19.4.2020.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 8 henkilöä, joista 5 täytti opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kel-
poisuusvaatimukset eli ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuuden 
(13 §) ja kielitaitovaatimuksen (§ 17).

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi edelly-
tettiin laajaa ja ajantasaista lääkealan osaamista ja käytännön työko-
kemusta. Vahvaa toisen asteen ammatillista ohjaus- ja opetusosaamis-
ta, monipuolisia pedagogisia taitoja ja osaamisperusteisen pedagogii-
kan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaami-
sesta, näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä, erinomaisia vuorovaiku-
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tus- ja yhteistyötaitoja, innovatiivista ja joustavaa työotetta sekä digio-
saamista.

Lisäksi eduksi luettiin kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kans-
sa työskentelystä sekä omaopettajan tehtävistä, laaja lääkealan työ-
elämäyhteistyöverkosto, yrittäjämäinen ohjausote, yritystuntemus sekä 
sairaala-apteekkityön osaaminen.

Rehtorin päätöksen mukaan haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä. 
Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen mukaan rehtorin päätös virkasuhteeseen ottami-
sesta tulee kumota ja virkasuhteeseen tulee valita henkilö, joka täyttää 
parhaiten viranhakuilmoituksessa vaaditut kriteerit myös toisen asteen 
ohjaus- ja opetusosaamisen, sekä näyttöjen arvioinnista ja järjestämi-
sestä.

Edelleen oikaisuvaatimuksen tekijä on tyytymätön mm. siihen, että hä-
net on jätetty haastattelun ulkopuolelle.

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 
13 §:ssä säädetään ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuu-
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desta. Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan 
henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtä-
vän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon 
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot;

3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus 
opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Sekä virkaan valitulla, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on ko. opetus-
tehtävän kannalta soveltuva korkeakoulututkinto.

Virkaan valittu on valmistunut farmaseutiksi vuonna 2004 ja kasvatus-
tieteen maisteriksi 2011.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on koulutukseltaan proviisori ja valmistunut 
vuonna 1997. 

Virkaan valittu ja oikaisuvaatimuksen tekijä ovat molemmat suorittaneet 
opettajan pedagogiset opinnot. Virkaan valitulla ne ovat sisältyneet 
kasvatustieteiden maisterin tutkintoon. Oikaisuvaatimuksen tekijä suo-
rittanut ne 2004. Lisäksi molemmilla on vähintään kolmen vuoden pitui-
nen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavis-
sa tehtävissä.

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 valikointi oli kaksivaiheinen. 
Rehtorin lausunnon mukaan ensiksi käytiin läpi kaikkien hakijoiden ha-
kemukset, joista valikoitui kuusi hakijaa. Rehtorin lausunnon mukaan 
videohaastatteluun valikoitui näistä 3 hakijaa, jotka hakemusten perus-
tella olivat tuoneet esille hakuilmoitukseen pohjautuvaa omaa osaamis-
taan kattavasti, uudenlaisella ja mielenkiintoisella tavalla. Näille kolmel-
le hakijalle lähetettiin rehtorin lausunnon mukaan videotehtävä, jossa 
he vastasivat pedagogista osaamista kartoittaviin kysymyksiin. Rehto-
rin lausunnon mukaan jokainen näistä kolmesta hakijasta kutsuttiin yk-
silöhaastatteluun, koska he olivat osanneet tuoda osaamistaan innos-
tavasti ja kekseliäästi esille.

Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu 
haastatteluun, koska oikaisuvaatimuksen tekijän perustelu haettavana 
olevaan tehtävään oli kuvattu suppeasti. Edelleen rehtorin lausunnon 
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mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän pedagoginen ja innovatiivinen työ-
ote kyseistä tehtävää kohtaan ei tullut riittävän hyvin esille. Rehtorin 
lausunnon mukaan erityisesti huomiota kiinnitti yhteistyökyvyn ja jous-
tavan työotteen kuvauksen vähäisyys. Rehtorin lausunnon mukaan oi-
kaisuvaatimuksen tekijällä on pitkä käytännön työkokemus sekä laaja 
opetusosaaminen. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen te-
kijällä on 7 vuoden lääkealan työkokemus sekä 13 vuoden työkokemus 
ammatillisen opettajan tehtävistä.

Kuten rehtorin lausunnosta ilmenee, hakemuksista ilmenevien seikko-
jen perusteella, rehtorin on kutsunut tietyt hakijat haastatteluun. Vaikka 
olisi ollut perustetta kutsua joku hakija haastatteluun, niin lopputulok-
seen sillä ei välttämättä olisi vaikutusta. Rehtorin lausunnon mukaan 
virkaan valittu toi hakemuksessaan esille osaamistaan kattavasti, uu-
denlaisella ja mielenkiintoisella tavalla. Hakemuksen perusteella vir-
kaan valitulla on laaja-alainen koulutus ja hän on myös kasvatustietei-
den maisteri. Kuten hakemuksessakin on todettu, virkaan valittu pää-
see tehtävässä hyödyntämään farmaseuttista sekä kasvatustieteellistä 
osaamistaan.

Rehtorin mukaan, että virkaan valittu on päässyt aikaisemmassa tehtä-
vässään eri tavoin laajasti suunnittelemaan ammatillista koulutusta 
ammatillisen koulutuksen opettajien osaamisen kehittäjänä. Virkaan va-
littu on kouluttanut eri hankkeissa ammatillisia toisen asteen opettajia 
toimimaan uudenlaisen lainsäädännön vaatimalla tavalla. Näin hänellä 
itsellään on vankka osaaminen nykypedagogiikasta ja sen toteuttami-
sesta. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valitulla on ajantasaista 
opetus- ja ohjausosaamista noin 9 vuoden ajalta, joista 3 vuotta amma-
tillisen puolen opetus- ja ohjaus sekä kouluttajan tehtävissä. Rehtorin 
lausunnon mukaan virkaan valitun vahva vuorovaikutusosaaminen ja 
yhteistyökykyisyys todentuivat hyvin haastattelussa. Rehtorin lausun-
non mukaan virkaan valittu tunsi hyvin lääkealan ePerusteet ja pystyi 
keskustelemaan lääkealan kehittämishaasteista, tuoden samalla esille 
omia näkemyksiään alan kehittämiseksi.

Esittelijä toteaa, kuten rehtorin lausunnossa ja päätöksessäkin on to-
dettu, että viranhaltijan valinta on perustunut kokonaisharkintaan. Ko-
konaisharkinnassa arvioidaan, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävis-
tä hakijoista on taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto huomioon ottaen 
parhaat edellytykset hoitaa virkaa. Esittelijä katsoo rehtorin valinneen 
kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi ja ansioituneimmaksi arvioi-
mansa hakijan kyseiseen haettavana olleeseen lehtorin virkaan.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita kyseiseen 
lehtorin virkaan valitsemansa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei 
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ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyt-
tänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut 
käytettävissä.

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

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Oikaisuvaatimuksen liite, hakijaluettelo
4 Rehtorin lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Virkaan valitun hakemus
7 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 164
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2020-006698 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Gymnasiet Lärkanin rehtorin tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Oikaisuvaatimuksen täydennys
4 Rehtorin lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Otteet Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt ensin 15.5.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon 
saapuneen oikaisuvaatimuksen Gymnasiet Lärkanin rehtorin päätök-
sestä, jolla rehtori on ottanut biologian ja maantieteen tuntiopettajaksi 
määräajaksi 1.8.2020 – 31.7.2021 filosofian maisteri **********

Oikaisuvaatimuksen tekijä on täydentänyt oikaisuvaatimustaan 
1.6.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneella sähköpostilla.

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.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole 
määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen lukion rehtori ot-
taa määräaikaisen tuntiopettajan.

Hakuprosessista

Biologian ja maantieteen tuntiopettajan tehtävä määräajaksi Gymnasiet 
Lärkanissa on ollut julkisesti haettavana 8.4.2020 - 22.4.2020.

Rehtorin päätöksen mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa yhteen-
sä 7 henkilöä. Näistä 3 hakijaa täytti opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset 
mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä. Rehtorin lausunnon mukaan 
kolmesta kelpoisesta hakijasta haastatteluun kutsuttiin hakemusten pe-
rusteella 2 henkilöä. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu haastatte-
luun.

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi etsittiin 
tuntiopettajaa, jolla on hyvät yhteistyötaidot ja hyvät eheytetyt opetus-
menetelmät. Lisäksi hakuilmoituksen mukaan ansioksi laskettiin koke-
mus lukio-opetuksesta.

Oikaisuvaatimuksesta
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Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan rehtorin päätös on laiton, koska 
mm. rehtorin päätöstä ei ole päivätty kuten pitäisi. Lisäksi oikaisuvaati-
muksen tekijä näkee, että määräaikaiseen tehtävään liittyvässä haussa 
voidaan helpommin sulkea pois kelpoinen hakija pitkällä opetuskoke-
muksella, koska oikaisuvaatimuksen mukaan aikaisemmin keväällä on 
jo ollut haettavana samoihin opetettaviin aineisiin liittyvän lehtorin virka, 
jonka jälkeen on tullut uusi haku tähän nyt kysymyksessä olevaan teh-
tävään määräajaksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä näkee asiassa myös 
ikäsyrjintää, koska häntä ei kolmesta kelpoisesta hakijasta kutsuttu 
haastatteluun.

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

Asian oikeudellinen arviointi

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

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

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
10 §:ssä säädetään aineenopettajan kelpoisuudesta lukiossa.

Lisäksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun 
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.

Hallintolain 44 §:ssä säädetään päätöksen sisällöstä. Sen mukaan pää-
töksestä on käytävä ilmi, päätöksen tekemisen ajankohta. Rehtorin 
lausunnon mukaan hän on saanut sellaisen käsityksen, että päätöksen 
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päivämäärä liittyy siihen päivämäärään, jolloin päätös lähetetään säh-
köisesti hakijoille. Esittelijä toteaa, että vaikka päätös ei ole hallintolain 
mukainen, päätöksen teon ajankohdan puuttuminen ei ole tässä asias-
sa kuitenkaan niin merkityksellinen, koska päätös on annettu tiedoksi 
asianosaisille ja oikaisuvaatimuksen tekijä on voinut muiden asiano-
saisten tavoin tehdä asiasta oikaisuvaatimuksen.

Hakemusten perusteella molemmat sekä oikaisuvaatimuksen tekijä, et-
tä tehtävään valittu ovat kelpoisia. Rehtorin päätöksen ja lausunnon 
mukaan myös toinen haastatteluun kutsutuista oli kelpoinen tehtävään.

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perustella. Rehtorin 
lausunnon mukaan molemmilla haastatteluun kutsutuilla oli usean vuo-
den kokemus peruskoulusta ja lukiosta. Edelleen kummatkin haastatte-
luun kutsutut hakijat olivat luetelleet työkokemuksensa hakemuksis-
saan. Rehtorin lausunnon mukaan nämä hakemukset olivat myös in-
formatiivisia ja sisälsivät yksityiskohtaisia näkemyksiä oppimisesta. Oi-
kaisuvaatimuksen tekijän ikä ei ole vaikuttanut haastattelukutsun esit-
tämiseen, koska rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen teki-
jän hakemuksessa ei ole syntymäaikaa. Rehtorin lausunnon mukaan 
rehtorilla ei ole ollut siten mahdollisuutta tietää oikaisuvaatimuksen teki-
jän ikää.

Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksessa 
esille tuoma pitkä kokemus peruskoulusta ja lukiosta ei selviä hake-
muksesta tarkemmin. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksesta ilme-
nee, että hän on ilmoittanut siinä tarkemmin vain yhden n. 3 kuukauden 
opetuskokemuksen, joka on viime syksyltä opetettavista aineista pe-
ruskoulussa ja lukiossa. Tehtävään valitulla on viimeaikaista opetusko-
kemusta opetettavista aineista mm. lukiosta syksystä 2018 alkaen.

Rehtorin lausunnon mukaan keväällä 2020 on Gymnasiet Lärkanissa 
ollut avoinna kaksi biologian ja maantieteen opettajan virkaa. Toinen on 
ollut nyt kysymyksessä oleva tehtävä määräajaksi ja toinen aikaisempi 
on ollut biologian ja maantieteen lehtorin virka. Kysymys on ollut siis 
kahdesta eri tehtävästä, joita on haettu kahdella eri hakuilmoituksella ja 
joihin on tehty eri valintapäätökset. Kummatkin tehtävät ovat olleet jul-
kisesti haettavana.

Esittelijä katsoo rehtorin valinneen kokonaisarvion perusteella taita-
vimmaksi ja soveliaimmaksi katsomansa hakijan kyseiseen haettavana 
olleeseen tuntiopettajan tehtävään määräajaksi. Esittelijä katsoo, että 
valittu henkilö on tehtävään kelpoinen ja hänellä on rehtorin päätök-
seen perustuen parhaat edellytykset tehtävään. Kuten edellä on todet-
tu, rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuk-
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sesta ilmeni tarkemmin vain hänen yksi lyhyt opetuskokemuksensa, jo-
ka oli molemmista opetettavista aineista peruskoulussa ja lukiossa. 
Tämän tarkemmin hän ei ole opetuskokemuksestaan hakemuksessa 
kertonut.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita koulutuk-
sen, työkokemuksen ja haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonai-
sarvioinnin perusteella soveliaimmaksi arvioimansa hakijan tuntiopetta-
jan tehtävään määräajaksi. Edellä todetun perusteella rehtori ei ole va-
lintaa tehdessään asettanut oikaisuvaatimuksen tekijää eri asemaan 
iän perusteella. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia 
seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa 
muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

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

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Oikaisuvaatimuksen täydennys
4 Rehtorin lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Otteet Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 164
Begäran om omprövning av beslut om anställning av timlärare för 
viss tid

HEL 2020-006698 T 01 01 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade att avslå ********** begä-
ran om omprövning av ett beslut som Gymnasiet Lärkans rektor har fat-
tat, eftersom de grunder som har givits i begäran om omprövning inte 
ger anledning att ändra beslutet. Fostrans- och utbildningsnämnden 
motiverar sitt beslut genom att hänvisa till de argument och omständig-
heter som den föredragande har lagt fram.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Oikaisuvaatimuksen täydennys
4 Rehtorin lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som begär omp-
rövning

Förslagstext
Kommunalbesvär, beslut med anledning av 
begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har 15.5.2020 till Helsingfors stads registratorskontor lämnat 
in en begäran om omprövning av ett beslut som Gymnasiet Lärkans 
rektor har fattat och som gäller anställning av filosofie magister 
********** som timlärare i biologi och geografi för viss tid 1.8.2020–
31.7.2021.

Den som har begärt omprövning har kompletterat sin begäran om om-
prövning 1.6.2020 i ett e-postmeddelande som har inkommit till 
Helsingfors stads registratorskontor.

Rektorn har avgivit ett utlåtande i ärendet

Med stöd av 134 § 1 mom. i kommunallagen får den som är missnöjd 
med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, ett utskott eller deras 
sektioner eller en myndighet som lyder under dem begära omprövning 
av beslutet. Enligt 137 § i kommunallagen får omprövning begäras och 
kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom-
munmedlemmarna.

Begäran om omprövning har lämnats in inom utsatt tid och till rätt or-
gan.

Enligt 14 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten i förvaltningsstadga anställer sek-
torchefen, om inte något annat är föreskrivet, sektorns tjänsteinnehava-
re och arbetstagare. På basis av ett beslut som sektorchefen har fattat 
20.11.2019 (§ 100) om delegering av personalärenden är det gymnasi-
ets rektor som anställer timlärare för viss tid. 

Om ansökningsprocessen 

Uppgiften som timlärare i biologi och geografi för viss tid i Gymnasiet 
Lärkan var offentligt ledigförklarad 8.4.2020–22.4.2020. 

Av rektorns beslut framgår det att sammanlagt sju personer sökte 
tjänsten inom ansökningstiden. Av dessa uppfyllde tre sökande behö-
righetsvillkoren i förordningen om behörighetsvillkoren för personal in-
om undervisningsväsendet, däribland den som begär omprövning. En-
ligt rektorns utlåtande kallades två av de tre behöriga sökande till en in-
tervju på basis av ansökningarna. Den som begär omprövning kallades 
inte till en intervju. 
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I ansökningsannonsen sökte man en timlärare som inte endast uppfyll-
de de formella behörighetskraven utan också uppvisade god samar-
betsförmåga och behärskade goda helhetsskapande undervisningsme-
toder. Dessutom sågs erfarenhet av undervisning i gymnasiet som en 
merit enligt ansökningsannonsen.

Om begäran om omprövning

Enligt den som begär omprövning är rektorns beslut olaglig, eftersom 
rektorns beslut bland annat inte är daterat så som det ska vara. Dess-
utom anser den som begär omprövning att man i samband med en 
uppgift för viss tid kan lättare utesluta en behörig sökande med lång 
undervisningserfarenhet. Enligt begäran om omprövning har man tidi-
gare på våren kunnat söka en lektorstjänst i ämnena ifråga, varefter 
den uppgift för viss tid som det nu rör sig om har ledigförklarats. Den 
som har begärt omprövning anser också att det rör sig om ålders-
diskriminering, eftersom hen inte kallades till intervju till skillnad från de 
två andra behöriga. 

De motiveringar som den som begär omprövning stöder sig på framgår 
närmare av bifogade begäran om omprövning och kompletteringen av 
den.

Juridisk bedömning av ärendet

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare anges  de 
allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande i grundlagen.  
Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för of-
fentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. 
Den som anställs i ett tjänsteförhållande skall dessutom ha särskilt fö-
reskriven eller av kommunen bestämd särskild behörighet.

Med skicklighet avses här närmast kunskaper och färdigheter som har 
förvärvats genom utbildning eller arbetserfarenhet. Med förmåga hän-
visar man allmänt till sådana personliga egenskaper som förutsätts för 
goda arbetsresultat, såsom naturlig begåvning, organisationsförmåga, 
initiativkraft och andra liknande egenskaper som är nödvändiga för en 
framgångsrik skötsel av tjänsten. Med beprövad medborgerlig dygd av-
ses i samband med allmänna medborgerliga aktiviteter förvärvade me-
riter som har relevans för skötseln av tjänsten samt ett gott uppförande. 
De allmänna utnämningsgrunderna skall tolkas i sammanhang med de 
allmänna och särskilda behörighetsvillkoren för tjänsten ifråga.

I 10 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom under-
visningsväsendet föreskrivs det om behörigheten för ämneslärare i 
gymnasium.  
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Enligt 23 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom 
undervisningsväsendet kan man förordna en person med tillräcklig ut-
bildning och den förmåga uppgiften kräver att meddela undervisning in-
terimistiskt för högst ett år. En sådan person kan dock förordnas att 
meddela undervisning för längre tid än sex månader endast om perso-
ner som uppfyller de behörighetsvillkor som nämnda uppgift förutsätter 
inte står till buds när förordnandet ges eller om det finns andra särskil-
da skäl till detta.

I 44 § i förvaltningslagen föreskriver man om innehållet i beslutet. Enligt 
paragrafen skall tidpunkten för beslutet framgå. Enligt rektorns utlåtan-
de har hen fått den uppfattningen att datum för beslut är kopplat till det 
datum beslutet skickas elektroniskt ut till de sökande. Den föredragan-
de konstaterar att även om beslutet inte uppfyller förvaltningslagen till 
denna del är det faktum att tidpunkten för beslutet saknas i det här 
ärendet inte av någon större betydelse, eftersom beslutet har delgivits 
parterna och den som begär omprövning har så som andra parter kun-
nat begära omprövning i ärendet.

Av ansökningarna framgår att båda, den som begär omprövning och 
den som har valts för uppgiften, är behöriga. Enligt rektorns beslut och 
utlåtande var också den andra sökande som kallades till intervju behö-
rig för uppgiften.

Kännetecknade för ansökningsförfaranden är att endast en del av de 
sökande kallas till intervju. Sökande kallades till intervju på basis av in-
lämnade ansökningar. Enligt rektorns utlåtande hade båda sökande 
som kallades till intervju flera års erfarenhet från grundskola och gym-
nasium. De hade räknat upp sin arbetserfarenhet i sina ansökningar. 
Enligt rektorns utlåtande var dessa ansökningar också informativa och 
innehöll utförlig redogörelse om deras syn på lärande. Den som begär 
omprövnings ålder inverkade inte på vem som kallades till intervju, ef-
tersom födelsedatumet inte finns angivet i den ansökan som den som 
begär omprövning har inlämnat. Det här framgår av rektorns utlåtande. 
Enligt rektorns utlåtande kunde rektorn således inte känna till den som 
begär omprövnings ålder. 

Enligt rektorns utlåtande framgår det inte mer ingående av den ansö-
kan som den som begär omprövning har inlämnat att hen har en lång 
erfarenhet från grundskolan och gymnasiet. Av ansökan framgår när-
mare endast en cirka tre månader lång undervisningserfarenhet som 
har förvärvats förra hösten i grundskola och gymnasium i ämnena ifrå-
ga. Den som har valts för uppgiften har däremot nyligen förvärvad un-
dervisningserfarenhet i ämnena ifråga, bl.a. från gymnasiet från och 
med hösten 2018. 
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Enligt rektorns utlåtande har två lärartjänster i biologi och geografi varit 
ledigförklarade i Gymnasiet Lärkan på våren 2020. Det har rört sig om 
den aktuella uppgiften för viss tid och om en tidigare ledigförklarad lek-
torstjänst i biologi och geografi. Det har med andra ord rört sig om två 
olika uppgifter som man har ledigförklarat i två separata ansökningsan-
nonser och där skilda beslut har fattats. Bägge uppgifter har varit of-
fentligt ledigförklarade.

Den föredragande anser att rektorn har på basis av en helhetsbedöm-
ning valt den sökande som hen har bedömt vara den skickligaste och 
lämpligaste för timläraruppgiften för viss tid. Den föredragande anser 
att den valda är behörig för uppgiften och att hen har enligt rektorns 
beslut de bästa förutsättningarna för uppgiften. I den ansökan som den 
som begär omprövning har inlämnat nämns mer utförligt – så som det 
har konstateras ovan – endast en kort undervisningserfarenhet i de två 
ämnena ifråga i grundskola och gymnasium. Det här framgår av rek-
torns utlåtande. Mer ingående uppgifter om sin undervisningserfaren-
het har hen inte givit i sin ansökan.

De grunder som framläggs i begäran om omprövning ger inte anled-
ning till att ändra beslutet. Rektorn har enligt egen prövning kunnat väl-
ja den sökande som hen har bedömt varit lämpligast för timläraruppgif-
ten för viss tid efter en helhetsbedömning av den sökandes utbildning 
och arbetserfarenhet samt det som framkom i samband med intervjun. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att rektorn inte har särbehandlat 
den som begär omprövning på grund av ålder. Den som begär om-
prövning har inte lagt fram något som skulle visa att rektorn har använt 
sin prövningsrätt på annat sätt än så som den kan användas i det här 
fallet.

Med hänvisning till det som har sagts ovan och rektorns utlåtande av-
slås begäran om omprövning.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Rehtorin päätös
2 Oikaisuvaatimus
3 Oikaisuvaatimuksen täydennys
4 Rehtorin lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Tehtävään valitun ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukset
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som begär omp-
rövning

Förslagstext
Kommunalbesvär, beslut med anledning av 
begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Fostrans- och utbildnigssektorn
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§ 165
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)
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§ 166
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja 11 - 14.6.2020

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

68 § Stadin ammattiopisto, macOS-laitteiden hankinta

69 § Yleissivistävän koulutuksen koulujen ja oppilaitosten osallistumi-
nen EU:n Erasmus+ -rahoitusohjelman Avaintoimi 2 –alaohjelman ra-
hoitushakuun 2020

71 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallistuminen EU:n Eras-
mus+ -rahoitusohjelman Avaintoimi 2 -alaohjelman vuoden 2020 rahoi-
tushakuun

72 § Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien täydennyskoulutus - kasvatus-
tieteen perusopinnot (20 op), hankinta

73 § Stadin ammatti- ja aikuisopiston osallistuminen Erasmus+ hanke-
hakuun BUILD@HOME- hankkeella

75 § Applen-laitteiden sekä tarvikkeiden hankinta toimialalle

76 § Chromebook-laitteiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalle

77 § Päiväkoti Suursuon ruokapalvelujen hankinta

Hallintojohtaja 9.6.2020

21 § Tunne Työ 2.0 -hankkeen koulutusohjelman hankinta

22 § Lukion erityisopettajan viranhaltijat vuosityöaikaan 1.8.2020 lukien

Perusopetusjohtaja 1. - 11.6.2020

62 § - 65 § Ateriakorvaus, eräät koulukuljetukseen oikeutetut peruskou-
lun oppilaat, koronavirus -tilanne
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66 § Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus koulutuksellisen ta-
sa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen esi- ja perusopetuksessa 
2020-2021

67 § - 73 § Ateriakorvaus, eräät koulukuljetukseen oikeutetut peruskou-
lun oppilaat, koronavirus -tilanne

74 § Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta varhaiskasva-
tuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

75 § - 119 § Ateriakorvaus, eräät koulukuljetukseen oikeutetut perus-
koulun oppilaat, koronavirus -tilanne

121 § Ateriakorvaus, eräät koulukuljetukseen oikeutetut peruskoulun 
oppilaat, koronavirus-tilanne

122 § Vattuniemen ala-asteen koulun opetussuunnitelma, tuntijako ja 
vuosiluokkien 4-6 valinnaisainetarjonta 1.8.2020 alkaen

123 § Vartiokylän ala-asteen koulun opetussuunnitelmamuutos

124 § - 128 § Ateriakorvaus, eräät koulukuljetukseen oikeutetut perus-
koulun oppilaat, koronavirus-tilanne

Varhaiskasvatusjohtaja 5. - 12.6.2020

55 § Varhaiskasvatusyksikkö Franzeniaan sijoitetun päiväkodinjohta-
janviran täyttäminen

56 § Varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemeen sijoitetun päiväkodinjohta-
janviran täyttäminen

57 § Perhepäivähoidon varahoidon lopettaminen varakoti Kirsikassa 
1.8.2020 alkaen

58 § Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varako-
tien toiminta-ajat kesällä 2020

59 § Varhaiskasvatusyksikkö Koralli-Mustakiveen sijoitetun päiväkodin 
johtajan viran täyttäminen

60 § Ulkokuntalaisten lasten perhepäivähoidosta lapsen kotikunnalta 
perittävä korvaus

63 § Ulkokuntalaisten lasten päiväkotihoidosta lapsen kotikunnalta pe-
rittävä korvaus

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 12.5. - 4.6.2020
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39 § Ansökan om bidrag från Brändö Hembygdsfond, Brändö gymna-
sium

40 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

42 § Avustuksen hakeminen, valtion lisärahoitus ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjille opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 2020

43 § Valtionavustus, opetuksen kehittäminen, Aasian ja Afrikan kielten 
hanke 2020 - 2021

46 § Valtionavustus, Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus vuon-
na 2020, Opetus- ja kulttuuriministeriö

47 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

48 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

49 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

51 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

52 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

53 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

54 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

55 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

56 § Valtion erityisavustus, nuorten työpajatoiminta 2020, aluehallinto-
virasto

57 § Rahalahjoituksen vastaanottaminen

58 § Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman muutos ja täyden-
nys 1.8.2020 alkaen

59 § Valtionavustus henkilökohtaistamisen kehittämiseen ja ammatilli-
sen koulutuksen laadun varmistamiseen, Yhdessä Parasta! -hanke 
2020-2022

60 § Opetushallituksen ylimääräinen avustus vapaan sivistystyön oppi-
laitoksille

********** 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 139, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158 ja 166 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 141, 142, 143, 145 ja 147 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 144 §.
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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.

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)
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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.

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.
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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

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

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)

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 159 ja 160 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
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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.

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.
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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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 161, 162, 163, 164 ja 165 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
BESVÄRSANVISNING

164 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas genom kommunalbesvär endast av den 
som har framställt begäran om omprövning av det ursprungliga beslu-
tet.

Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av begäran 
om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 
också.

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

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

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. En 
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kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

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.

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.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär 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

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
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2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015). Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslu-
tet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
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Protokoll

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Martina Harms-Aalto Pia Kopra

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.06.2020.


