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Kokousaika 15.12.2020 16:00 - 19:51

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Apter, Ted (etänä)
Diarra, Fatim (etänä)
Harms-Aalto, Martina (etänä)
Hussein, Abdirahim Husu (etä-
nä)

saapui 16:22, poissa: 292 §, 293 §, 
294 §

Jalovaara, Ville (etänä)
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa (etänä)
Malin, Petra (etänä)
Niskanen, Dani (etänä)
Oskala, Hannu (etänä)
Pajula, Matias (etänä)
Hannula, Markku (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
Nummikoski, Saila (etänä) lastensuojelun johtaja

saapui 19:17, poistui 19:33, läsnä: 
osa 307 §

Sorvari, Olivia (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
poistui 19:39, poissa: 308 - 312 §

Vuontisjärvi, Tero (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö
saapui 16:25, poistui 17:24, läsnä: 
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osa 296 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
292-312 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
292-303 §, 311-312 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
304-306 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
307-310 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
292-312 §
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§ Asia

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

293 Asia/2 Ilmoitusasiat

294 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

295 Asia/4 Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin

296 Asia/5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetti

297 Asia/6 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylitysesitys vuoden 2021 inves-
tointiosaan

298 Asia/7 Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimia-
lajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

299 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Laura Rissasen aloitteesta muskaritoiminta osaksi varhaiskasvatusta

300 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Laisaaren valtuustoaloitteesta koulussa tapahtuvan kiusaami-
sen ja väkivallan ennaltaehkäisystä

301 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölauta-
kunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen Iso 
Roobertinkatu 23 toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta

302 Asia/11 Oikaisuvaatimus Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin opetusväli-
neiden hankinnasta

303 Asia/12 Oikaisuvaatimus ruotsinkielisten erityiskuljetuspalvelujen hankinnasta 
(Pk Plommonet)

304 Asia/13 Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttaminen 
30.6.2021 alkaen

305 Asia/14 Päiväkoti Pyynikin toiminnan lakkauttaminen 1.6.2021 alkaen

306 Asia/15 Päiväkoti Kallahden perustaminen

307 Asia/16 Lemmilän lastenkodissa asuvien lasten opetuksen järjestäminen 
1.8.2021 alkaen

308 Asia/17 Kahden perusopetuksen aluepäällikön virkajärjestelyt aluepäällikön 
virkojen täyttömenettelyn ajaksi
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309 Asia/18 Helsingin hallinto-oikeuden päätös

310 Asia/19 Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta määräajaksi

311 Asia/20 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 
24.1 § 32 k)

312 Asia/21 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 
24.1 § 32 k)
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§ 292
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 Petra Malinin ja Pia Kopran 
sekä varatarkastajiksi Martina Harms-Aallon ja Matias Pajulan.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 2 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
15.12.2020

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

§ 293
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 4.11.2020 § 295 Käpylän peruskoulun Untamo-
rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma: Kaupunginval-
tuusto hyväksyi Käpylän peruskoulun Untamorakennuksen 
27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enim-
mäislaajuus on noin 4 496 brm² ja rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 16 300 000 euroa maaliskuun 
2020 kustannustasossa. (HEL 2020-006226)

 Kaupunginvaltuusto 11.11.2020 § 313 Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelma 2020 (HEL 2019-012950)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 294
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 27.11.2020 § 132 Toisen asteen koulutuksen järjestäminen etäope-
tuksena

 7.12.2020 § 138 AV-laitteiden hankinnan keskeytys

Perusopetusjohtaja

 8.12.2020 § 213 Ansökan om bidrag för litteraturfestival 2022, 
Svenska kulturfonden

 8.12.2020 § 214 Opetushallituksen asettaman valtionavustuksen 
hakeminen kielten tutoropettajatoimintaan hankkeelle Kieliä, kyllä 
kiitos 2

 10.12.2020 § 215 Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittäminen esi- ja al-
kuopetuksessa

 10.12.2020 § 216 Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen 
opetuksen soveltuvuuskokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät ja 
aloittavien ryhmien määrät 1.8.2021

 10.12.2020 § 217 Koulukohtaiset opetussuunnitelmien muutokset 
koskien arviointia, perusopetusalue 4

 10.12.2020 § 220 Ansökan om bidrag för lägerskola, Lisi Wahls stif-
telse för studieunderstöd

 14.12.2020 § 221 Opetussuunnitelman muutos, kahdeksan suo-
menkielistä peruskoulua

 14.12.2020 § 222 Avustuksen hakeminen, valtionavustus, Vieras-
kielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden opetuksen jär-
jestämiseen vuonna 2020

Varhaiskasvatusjohtaja

 9.12.2020 § Leikkipuisto Loru on suljettu 30.11.-20.12.2020 
 11.12.2020 § 111 Hoitopaikkojen lisääminen Töölöön varhaiskasva-

tus ja esiopetusalueelle 8 varhaiskasvatusyksikkö Kivelä-Riikka yh-
teyteen
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 11.12.2020 § 113 Hoitopaikkojen lisääminen varhaiskasvatus ja 
esiopetusalueelle 9 Kalasatamaan varhaiskasvatusyksikkö Kalasa-
taman yhteyteen

Tietohallintopäällikkö

 8.12.2020 § 21 Helsingin työväenopiston esitystekniikan hankinta
 8.12.2020 § 22 Pihlajiston ala-asteen väistötilojen esitystekniikan 

hankinta
 14.12.2020 § 23 Puistopolun peruskoulun lisätilojen esitystekniikan 

hankinta
 14.12.2020 § 24 Puhelinten ja tarvikkeiden hankinta kasvatuksen ja 

koulutuksentoimialalle Atea Oy:ltä

Hallintojohtaja

 11.12.2020 § 39 Kruununhaan yläasteen esitystekniikan hankinta
 11.12.2020 § 40 Mäkelänrinteen lukion esitystekniikan hankinta
 11.12.2020 § 41 Lounasseteleiden käyttöoikeus, kevät 2021, hallin-

to- ja tukipalvelut, Kasko

Hallintopäällikkö

 9.12.2020 § 175 Hankinta, Kukkaniitty lasten päiväkoti ja Blomän-
gen daghem uudisrakennukseen liittyvät irtokaluste- ja verhosuun-
nittelupalvelut

 15.12.2020 § 42 Seksuaalikasvatuskoulutuksien hankinta Helsingin 
kaupungin peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin

Direktören för svenska servicehelheten

 8.12.2020 § 87 Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 
2020-013123

 10.12.2020 § 88 Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 
2020-013145

 10.12.2020 § 89 Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen 
för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronavi-
ruset förorsakat

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 6 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
15.12.2020

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

§ 295
Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin

HEL 2020-013052 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti rajata vuoden 2021 talousarvion 
mukaisesti kotihoidon tuen Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin lapsiin 
1.6.2021 alkaen. 

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän ehtoja muutetaan 1.6.2021 alkaen siten, 
että Helsinki-lisä poistetaan 1 vuotta täyttäneiltä lapsilta ja Helsinki-
lisänä maksetaan alle 1-vuotiaista lapsista 264 euroa kuukaudessa. 
Helsinki-lisän määrä on sama kuin aiemminkin alle 1-vuotiaista lapsis-
ta.

Muilta osin kotihoidon tuen Helsinki-lisän ehdot jäävät ennalleen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kotihoidon 
tuen Helsinki-lisää ei poisteta yli 1-vuotiailta lapsilta. Poistolla olisi kiel-
teisiä vaikutuksia perheiden tilanteeseen ja se aiheuttaisi perheille ta-
loudellista huolta ja taloudellisia vaikeuksia koronavirusepidemian 
vuoksi valmiiksi epävarmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. 

Kannattaja: Pia Kopra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että kotihoidon 
tuen Helsinki-lisää ei poisteta yli 1-vuotiailta lapsilta. Poistolla olisi kiel-
teisiä vaikutuksia perheiden tilanteeseen ja se aiheuttaisi perheille ta-
loudellista huolta ja taloudellisia vaikeuksia koronavirusepidemian 
vuoksi valmiiksi epävarmassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdi-
rahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen 
äänin 10-3.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi
Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22795

henrietta.suomalainen(a)hel.fi
Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kotihoidon tuen määrä 1.6.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 
talousarvioon sisältyy kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. 

Perheillä on mahdollisuus valita vanhempainvapaan jälkeen kotihoidon 
tuki lapsen kotona hoitamiseen, yksityisen hoidon tuki yksityiseen var-
haiskasvatukseen tai kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Kotihoidon 
tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotiasta lasta hoitaa kotona lap-
sen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai avio-
puoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja. Kotihoi-
don tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi 
täyttää 3 vuotta

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä), min-
kä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinki-lisä). 
Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa sekä 
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lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen. Kotihoidon tuen 
hoitoraha on 341,69 euroa, lisäksi perheen muista alle 3-vuotiaista lap-
sista maksetaan hoitorahaa 102,30 euroa ja perheen yli 3-vuotiaista al-
le kouluikäisistä lapsista 65,73 euroa. Tulosidonnainen hoitolisä on 0-
182,86 euroa. Nämä kotihoidon tuen lakisääteiseen osuuteen kuuluvat 
erät säilyvät edelleen.

Helsinki-lisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta 
maksetaan kotihoidon tukea. Helsinki-lisän määrä on tällä hetkellä 
218,64 euroa 1 v 6 kk vuotta täyttäneestä, mutta alle 2-vuotiaasta lap-
sesta, ja 264 euroa alle 1 v 6 kk lapsesta. Muutoksen jälkeen Helsinki-
lisää maksetaan alle 1-vuotiaasta lapsesta 264 euroa. Liitteenä on tau-
lukko kotihoidon tuen määristä 1.6.2021 alkaen.

Kotihoidon tukea sai Helsingissä vuoden 2019 lopussa 6843 lasta, jois-
ta alle 1-vuotiaita oli 941 lasta. Kotihoidon tuen Helsinki-lisää sai vuo-
den 2019 lopussa 4655 lasta. Helsinki-lisää saavien 1-vuotiaiden mää-
rä on ollut laskusuunnassa viime vuosina. Vuoden 2018 lopussa 1-2 -
vuotiaita Helsinki-lisää saavia lapsia oli 4218 ja vuoden 2019 lopussa 
3716. Lokakuussa 2020 1-vuotta täyttäneitä kotihoidon tuen Helsinki-
lisää saavia lapsia oli 3290 (noin 54 prosenttia 1-vuotiaiden väestöstä). 
1-vuotiaiden kotihoidon tukea saavien on arvioitu vähenevän myös 
vuonna 2021. 

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä 
varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen piirissä oli lokakuussa 
2020 1-vuotta täyttäneitä lapsia 2 552, mikä on 42 prosenttia 1-
vuotiaiden väestöstä. Edellisen kerran kotihoidon tuen Helsinki-lisää ra-
jattiin Helsingissä vuonna 2019, kun Helsinki-lisää saavien raja lasket-
tiin alle 2-vuotiaisiin. Rajauksella ei ollut suurta vaikutusta 2-vuotiaiden 
varhaiskasvatukseen osallistumiseen, rajaus lisäsi 2-vuotiaiden määrää 
varhaiskasvatuksessa 45 lapsella. Siihen, milloin perheet siirtyvät käyt-
tämään varhaiskasvatuspalveluita, vaikuttavat monet tekijät kuten työl-
lisyystilanne tai perheiden tyytyväisyys saatavilla oleviin varhaiskasva-
tusvaihtoehtoihin.

Kotihoidon tuen käytössä on Helsingissä alueellisia eroja. Syyskuussa 
2020 kotihoidon tukea saavia 1-vuotiaita oli eniten Itäisen suurpiirin 
alueella, 713 lasta (61 prosenttia 1-vuotiaista), sekä Koillisen suurpiirin 
alueella, 622 lasta (59 prosenttia 1-vuotiaista). Vähiten kotihoidon tu-
kea saavia 1-vuotiaita oli Eteläisessä suurpiirissä, 366 lasta (36 pro-
senttia 1-vuotiaista). Kotihoidon tukea saavia 1-vuotiaita oli Helsingissä 
syyskuussa 3 171, 52 prosenttia 1-vuotiaista. Helsinki-lisän rajaus voi 
kasvattaa varhaiskasvatukseen osallistumista jossain määrin alueilla, 
joissa kotihoidon tukea käytetään eniten. 
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Helsinki-lisän rajaamisella ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta kotihoidon tukea saavien lasten määrään vuonna 2021. 

Helsinki-lisän rajaaminen on yksi talousarvion mukaisista tuottavuus-
toimista. Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisella alle 1-vuotiaisiin 
arvioidaan saatavan 5,1 miljoonan euron säästöt vuonna 2021.

Lapsivaikutusten arviointi

Vanhempainrahakauden jälkeen perheet voivat valita lapselleen sopi-
vimman vaihtoehdon varhaiskasvatuksen ja kotona hoitamisen väliltä. 
Perheillä on oikeus kotihoidon tukeen, jos alle 3-vuotiasta lasta hoide-
taan kotona. Kotihoidon tuki koostuu kahdesta osasta: lakisääteisestä 
osasta (hoitoraha ja hoitolisä) ja kuntalisästä (Helsinki-lisä). Kotihoidon 
tuen kuntalisän rajaamisen jälkeen perheillä säilyy kotihoidon tuen laki-
sääteinen osa myös 1-vuotta täyttäneiden lasten osalta. Varhaiskasva-
tuksessa vaihtoehtoina ovat kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodissa, 
perhepäivähoidossa tai leikkitoiminnan kerhossa, sekä yksityinen var-
haiskasvatus.

Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan Helsingissä perheen nuorim-
masta lapsesta. Vanhempi sisarus saa tällöin sisaruslisää, joka on laki-
sääteinen. Vaikka vanhempi sisarus olisi kunnallisessa varhaiskasva-
tuksessa, nuoremmalla sisaruksella on Helsingissä oikeus kuntalisään.

Lapsella on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan oikeus varhais-
kasvatukseen. Päätöksen lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen 
tekevät lapsen huoltajat. Kuntalisän rajaaminen voi vaikuttaa siihen, et-
tä osa kotihoidossa olevista lapsista tulee ainakin osin varhaiskasva-
tuksen piiriin. Esimerkiksi Turussa ja Tampereella, joissa kotihoidon 
tuen kuntalisää ei ole, 1-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisas-
te on Helsinkiä korkeampi. Kuntalisän rajaamisella ei kuitenkaan ar-
vioida olevan merkittävää vaikutusta kotihoidon tukea saavien lasten 
määrään vuonna 2021.

Lapsen edun näkökulmasta kotihoidon etuina voidaan katsoa olevan 
läheiset ihmissuhteet, mahdollisuus mukailla lapsen yksilöllisiä tarpeita, 
pienempi infektioriski ja perheen arvojen sekä mahdollisen kulttuurisen, 
katsomuksellisen tai uskonnollisen vakaumuksen toteutuminen koko 
päivän ajan kasvatuksessa. Erityisesti pienten lasten osalta pysyvät, 
turvalliset ja sensitiiviset ihmissuhteet ovat merkityksellisiä lapsen tur-
vallisen kasvun takaamiseksi. 

Lapsen edun näkökulmasta varhaiskasvatuksen etuna puolestaan voi-
daan pitää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, 
kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää vaikutusta. Varhaiskasva-
tuksen tavoitteena on tukea perheiden kotona toteuttamaa kasvatusta. 
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Pedagogisen toiminnan pohjan muodostavat leikki, liikkuminen, taide ja 
tutkiminen. Lapsen huoltajan kanssa tehdään yhteistyötä lapsen kehi-
tyksen, oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Lapsen sosiaaliset, 
kielelliset ja leikin taidot harjaantuvat lapsiryhmässä toimiessa. Var-
haiskasvatus voi toimia myös tukitoimena lapselle ja perheelle tilan-
teessa, jossa lapsen hyvinvoinnin takaamiseen tulee kiinnitä erityistä 
huomiota.

Kuntalisän rajaaminen laskee 1-vuotiaiden lasten perheille maksetta-
vaa kotihoidon tukea kuntalisän verran.  Tämä saattaa aiheuttaa joille-
kin perheille taloudellisia haasteita ja niistä johtuvaa huolta, joka voi 
heijastua perheen lapsiin ja vaikuttaa myös perheen tekemiin valintoi-
hin vanhempainrahakauden jälkeen. Varhaiskasvatukseen siirtyminen 
saattaa joidenkin lasten kohdalla aikaistua. 

Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti lasten ja nuorten eriarvoistu-
mista vähentävät erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Var-
haiskasvatus edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä 
antaa valmiuksia ymmärtää erilaisia katsomuksellisia, kulttuurisia tai 
kielellisiä taustoja. Lisäksi se mahdollistaa lapsen oppimisen edellytys-
ten tukemisen, tuen tarpeiden tunnistamisen ja koulutuksellisen tasa-
arvon toteutumisen. 

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla 
toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista se-
kä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja 
muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi
Henrietta Suomalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22795

henrietta.suomalainen(a)hel.fi
Petteri Räisänen, johtava tietosuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kotihoidon tuen määrä 1.6.2021 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, talous- ja suunnittelupalvelut
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§ 296
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetti

HEL 2020-013137 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
losbudjetin vuodelle 2021.

2. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien 
kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja hei-
dän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Lautakunnalle on 
raportoitava määrärahojen tarkistamisista talousarvion toteutumisen-
nusteiden yhteydessä. 

3. että toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi pe-
rusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta, jos käyttötalou-
den tai investointien kokonaismääräraha ei ennusteiden mukaan riitä 
sopeuttamistoimista huolimatta.

4. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n nojalla yhteisö-
jen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

 Iltapäivätoiminnan avustukset 9 705 000 euroa
 HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
 Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 4 000 

euroa
 Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 590 000 euroa
 Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa

Euromäärät ovat enimmäismääriä.

5. oikeuttaa hallintojohtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johta-
jan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsin-
gin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei-kilpailutettujen 
ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa 
määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palve-
lujen sisältö ja laatu. 

6. oikeuttaa Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin tekemään oppilai-
toksen käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukes-
kusliikelaitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hal-
lintojohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonais-
sopimukseen.
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7. oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään vuoden 2021 tulosbudjettiin 
varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun 
määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- ja 
vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

8. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2021 tulosbudjettiin va-
rattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopal-
veluja koskevan sopimuksen vuodeksi 2021 kaupungin taloushallinto-
palvelujen (Talpa) kanssa.

Hyväksyessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin lau-
takunta toteaa, että valtion myöntämät avustukset (covid-rahoitus 7,6 
milj. euroa ja tasa-arvorahoitus 7,6 milj. euroa, josta varhaiskasvatus 
2,5 milj. ja perusopetus 5,1 milj), joita ei ole mahdollista kirjata kaupun-
gin tulosbudjettiin, suureksi osaksi kattavat tarvittavat käyttötalouden 
tuottavuustoimenpiteet. Lisätuottavuustoimia etsitään tiloista sekä hyö-
dyntämällä talousarvion kaupunkitasoisia vakauttamisen toimenpiteitä.

Lukioiden kurssitarjontaa verkossa voidaan lisätä monipuolisen kurssi-
tarjonnan lisäämiseksi koko Helsingissä, mutta tähän liittyvä tuotta-
vuustavoite puolitetaan. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimista voi-
daan lisätä vain siltä osin kuin se on pedagogisesti perusteltua.

Varhaiskasvatuksen työn houkuttelevuuden lisäämiseksi arvioidaan 
tarkoituksenmukaisimmat keinot yhdessä henkilöstön kanssa.

Koronakriisistä aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnassa ta-
louden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunta toistaa kau-
punginhallituksen vahvistamien talousarvion toteuttamisohjeiden kir-
jauksen siitä, että se esittää tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhalli-
tukselle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Poistetaan päätösehdotuksesta kohta
"1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
losbudjetin vuodelle 2021."

ja kirjataan tilalle:

"1. Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuo-
den 2021 budjettiin 22 miljoonan euron ylitysoikeutta ja toteaa seuraa-
vaa. Ylitysoikeutta haetaan estämään ehdotetut leikkaukset, koska lau-
takunnalle kokouksessa 14.12.2020 esitetty tulosbudjetti 2021 toteu-
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tuessaan tarkoittaisi mm. kotihoidontuen Helsinki lisän rajaamista alle 
1-vuotiaisiin, varhaiskasvatuksen jakamista järjestöavustuksista luo-
pumista, perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisope-
tuksen vähentämistä, ryhmäkokojen kasvattamista sekä opetustunti-
määrien vähentämistä. Lisäksi lautakunnalle esitetty tulosbudjetti 2021 
tarkoittaisi vähemmän vetovoimaisten ammatillisten tutkintojen lakkaut-
tamista, lukioiden kurssitarjonnan / opintojaksotarjonnan supistamista 
ja vapaan sivistystyön tarjonnan supistamista 10 %:lla sekä palvelu-
verkkotarkastelua. Näiden toimien toteutuminen vaarantaisi perheiden, 
lasten, nuorten ja henkilökunnan hyvinvoinnin koronaviruspandemian 
aiheuttamassa kriisissä. Toimialalta saadun tiedon mukaan leikkausten 
suuntaaminen esitetyn budjetin sisällä uudelleen tarkoittaisi leikkauksia 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei-lakisääteisiin toimintoihin eli 
esimerkiksi leikkipuistojen sulkemisia sekä vähennyksiä lukio- ja am-
matillisen koulutuksen opiskelijapaikkoihin, joka puolestaan tarkoittaisi 
koulutustakuusta luopumista ja vaikeuttaisi nuorten mahdollisuuksia 
hakeutua jatko-opintoihin. Tämän vuoksi ylitysoikeuden hakeminen on 
välttämätöntä kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden turvaamiseksi.”

Kannattaja: Petra Malin

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Hyväksyessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tulosbudjetin lautakunta toteaa, että valtion myöntämät avustukset (co-
vid-rahoitus 7,6 milj. euroa ja tasa-arvorahoitus 7,6 milj. euroa, josta 
varhaiskasvatus 2,5 milj. ja perusopetus 5,1 milj), joita ei ole mahdollis-
ta kirjata kaupungin tulosbudjettiin, suureksi osaksi kattavat tarvittavat 
käyttötalouden tuottavuustoimenpiteet. Lisätuottavuustoimia etsitään ti-
loista sekä hyödyntämällä talousarvion kaupunkitasoisia vakauttamisen 
toimenpiteitä.
 
Lukioiden kurssitarjontaa verkossa voidaan lisätä monipuolisen kurssi-
tarjonnan lisäämiseksi koko Helsingissä, mutta tähän liittyvä tuotta-
vuustavoite puolitetaan. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimista voi-
daan lisätä vain siltä osin kuin se on pedagogisesti perusteltua.
 
Varhaiskasvatuksen työn houkuttelevuuden lisäämiseksi arvioidaan 
tarkoituksenmukaisimmat keinot yhdessä henkilöstön kanssa.
 
Koronakriisistä aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnassa ta-
louden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunta toistaa kau-
punginhallituksen vahvistamien talousarvion toteuttamisohjeiden kir-
jauksen siitä, että se esittää tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhalli-
tukselle.
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Kannattaja: Ville Jalovaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan päätösehdotuksesta kohta
"1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
losbudjetin vuodelle 2021." ja kirjataan tilalle: "1. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2021 budjettiin 22 mil-
joonan euron ylitysoikeutta ja toteaa seuraavaa. Ylitysoikeutta haetaan 
estämään ehdotetut leikkaukset, koska lautakunnalle kokouksessa 
14.12.2020 esitetty tulosbudjetti 2021 toteutuessaan tarkoittaisi mm. 
kotihoidontuen Helsinki lisän rajaamista alle 1-vuotiaisiin, varhaiskasva-
tuksen jakamista järjestöavustuksista luopumista, perusopetuksen ja-
ko- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentämistä, ryhmä-
kokojen kasvattamista sekä opetustuntimäärien vähentämistä. Lisäksi 
lautakunnalle esitetty tulosbudjetti 2021 tarkoittaisi vähemmän veto-
voimaisten ammatillisten tutkintojen lakkauttamista, lukioiden kurssitar-
jonnan / opintojaksotarjonnan supistamista ja vapaan sivistystyön tar-
jonnan supistamista 10 %:lla sekä palveluverkkotarkastelua. Näiden 
toimien toteutuminen vaarantaisi perheiden, lasten, nuorten ja henkilö-
kunnan hyvinvoinnin koronaviruspandemian aiheuttamassa kriisissä. 
Toimialalta saadun tiedon mukaan leikkausten suuntaaminen esitetyn 
budjetin sisällä uudelleen tarkoittaisi leikkauksia kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan ei-lakisääteisiin toimintoihin eli esimerkiksi leikkipuisto-
jen sulkemisia sekä vähennyksiä lukio- ja ammatillisen koulutuksen 
opiskelijapaikkoihin, joka puolestaan tarkoittaisi koulutustakuusta luo-
pumista ja vaikeuttaisi nuorten mahdollisuuksia hakeutua jatko-
opintoihin. Tämän vuoksi ylitysoikeuden hakeminen on välttämätöntä 
kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden turvaamiseksi.”

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdi-
rahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vesa Korkkulan vas-
taehdotuksen äänin 10-3.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hyväksyessään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
losbudjetin lautakunta toteaa, että valtion myöntämät avustukset (co-
vid-rahoitus 7,6 milj. euroa ja tasa-arvorahoitus 7,6 milj. euroa, josta 
varhaiskasvatus 2,5 milj. ja perusopetus 5,1 milj), joita ei ole mahdollis-
ta kirjata kaupungin tulosbudjettiin, suureksi osaksi kattavat tarvittavat 
käyttötalouden tuottavuustoimenpiteet. Lisätuottavuustoimia etsitään ti-
loista sekä hyödyntämällä talousarvion kaupunkitasoisia vakauttamisen 
toimenpiteitä.
 
Lukioiden kurssitarjontaa verkossa voidaan lisätä monipuolisen kurssi-
tarjonnan lisäämiseksi koko Helsingissä, mutta tähän liittyvä tuotta-
vuustavoite puolitetaan. Ammatillisen koulutuksen työssäoppimista voi-
daan lisätä vain siltä osin kuin se on pedagogisesti perusteltua.
 
Varhaiskasvatuksen työn houkuttelevuuden lisäämiseksi arvioidaan 
tarkoituksenmukaisimmat keinot yhdessä henkilöstön kanssa.
 
Koronakriisistä aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnassa ta-
louden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Lautakunta toistaa kau-
punginhallituksen vahvistamien talousarvion toteuttamisohjeiden kir-
jauksen siitä, että se esittää tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupunginhalli-
tukselle.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdi-
rahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä Pia Pakarisen vastaehdotus voitti esittelijän eh-
dotuksen äänin 10-0. Tyhjää äänesti 3.

Kahden äänestyksen jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 
asiasta Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus ja koulutus tulosbudjetti 2021
2 TB muutokset ja sopeuttamistoimenpiteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
losbudjetin vuodelle 2021.

2. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien 
kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja hei-
dän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Lautakunnalle on 
raportoitava määrärahojen tarkistamisista talousarvion toteutumisen-
nusteiden yhteydessä. 

3. että toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi pe-
rusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta, jos käyttötalou-
den tai investointien kokonaismääräraha ei ennusteiden mukaan riitä 
sopeuttamistoimista huolimatta.

4. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n nojalla yhteisö-
jen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

 Iltapäivätoiminnan avustukset 9 705 000 euroa
 HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
 Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 4 000 

euroa
 Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 590 000 euroa
 Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa

Euromäärät ovat enimmäismääriä.

5. oikeuttaa hallintojohtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johta-
jan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsin-
gin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei-kilpailutettujen 
ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa 
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määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palve-
lujen sisältö ja laatu. 

6. oikeuttaa Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin tekemään oppilai-
toksen käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukes-
kusliikelaitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hal-
lintojohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonais-
sopimukseen.

7. oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään vuoden 2021 tulosbudjettiin 
varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun 
määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- ja 
vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

8. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2021 tulosbudjettiin va-
rattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopal-
veluja koskevan sopimuksen vuodeksi 2021 kaupungin taloushallinto-
palvelujen (Talpa) kanssa.

Esittelijän perustelut

1. Yleistä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2020 kaupungin talousarvion vuo-
deksi 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Kaupungin hal-
lintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan toimialalau-
takunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin. 

Koronaepidemian vuoksi viivästyneestä valmisteluaikataulusta johtuen 
tulosbudjetti on jouduttu valmistelemaan ennen kaupunginvaltuuston 
päätöstä talousarviosta. Mikäli kaupunginvaltuuston päätös edellyttää 
muutoksia toimialan tulosbudjettiin, ne tuodaan lautakunnan tiedoksi ja 
päätettäväksi tähän kokoukseen.

Tulosbudjetin valmistelun pohjana on ollut kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan 22.9.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvioehdotus huo-
mioiden sen jälkeisessä talousarviokäsittelyssä siihen päätetyt muutok-
set. 

Tulosbudjettivalmistelun yhteydessä toimiala on tarkistanut asiakas-
määräennusteet sekä vuokrat. Lisäksi on tehty määrärahasiirtoja eri 
palvelukokonaisuuksien ja palveluiden välillä. Määrärahoja on uudel-
leenkohdennettu mm. vuokrissa ja eräissä palveluissa sinne, missä 
kustannuksetkin syntyvät. 

Tulosbudjetin tavoitteet ovat talousarviossa lautakunnan talousarvioeh-
dotuksen mukaisia. Siksi seuraavassa keskitytään määrärahamuutok-
siin ja niiden kohdentumiseen budjetin sisällä.
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2. Yhteenveto

Toimialan vuoden 2021 tulosbudjetissa turvataan rahoitus kasvavan 
asiakasmäärän palvelutarpeisiin, tilavuokrien ja lakisääteisten peruso-
petuksen kotikuntakorvausten kasvuun sekä hintatason nousuun. Nä-
mä edellyttävät lisärahoitusta noin 52 miljoonaa euroa vuoteen 2020 
verrattuna. Koska määrärahat nousevat vajaalla 30 miljoonalla eurolla, 
tulosbudjetti sisältää noin 22 miljoonan euron tuottavuustavoitteen toi-
menpiteineen.  

Tuottavuustavoitteita on pystytty vähentämään noin 16 miljoonalla eu-
rolla verrattuna lautakunnan talousarvioehdotukseen. Talousarvion 
määrärahat ovat 10 miljoonaa euroa suuremmat, kuin lautakunnan ta-
lousarvioehdotuksessa. Lisäksi tulosbudjettivalmistelussa on löytynyt 
liikkumavaraa noin 6 miljoonaa euroa johtuen lähinnä siitä, että vuok-
rien indeksikorotus tulee olemaan vuonna 2021 talousarvioehdotusvai-
heessa ennakoitua pienempi. 

Investointimäärärahat vähenevät noin 2 miljoonalla eurolla verrattuna 
vuoteen 2021. Tietotekniikkahankintojen määrärahoja on vähennetty 4 
miljoonalla eurolla ja tilojen varustamiseen ja kalustamiseen varattuja 
määrärahoja on lisätty 2 miljoonalla eurolla. Osittain tietotekniikkahan-
kintoihin varattujen määrärahojen väheneminen johtuu siitä, että han-
kintoja keskitetään kaupunginkansliaan ja toimialat maksavat laitteiden 
käytön ostopalveluina.

Tavoitteiltaan talousarvio on lautakunnan esityksen mukainen.

3. Määrärahojen muutokset verrattuna vuoden 2020 tulosbudjettiin

3.1. Käyttötalous

Käyttötaloudessa tulosbudjetin 2021 tulotavoite on sama kuin vuoden 
2020 tulosbudjetissa. Tulotavoite ei ole sitova. Sitova menoraami kas-
vaa noin 30 miljoonalla eurolla eli 2,4 %.

(1 000 eur) TB 2020 TB 2021 Muutos, Eur %
Tulot       59 179       59 179          0 0 %
Menot   1 239 619   1 269 465 + 29 846 + 2,4 %
Toimintakate - 1 180 440 - 1 210 286 - 29 846 + 2,5 %

3.1.1. Asiakasmäärän, tilavuokrien, kotikuntakorvausten ja hintatason 
nousun rahoittaminen edellyttää toiminnan tuottavuuden lisäämistä

Käyttötaloudessa määrärahoja on kohdennettu lisää
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 asiakasmäärän kasvuun noin 8 miljoonaa euroa
 tilavuokrien kasvuun noin 14,4 miljoonaa euroa
 perusopetuksen kotikuntakorvauksiin noin 10 miljoonaa euroa
 hintatason nousun kattamiseen noin 20 miljoonaa euroa.

Kohdennukset yhteensä 52,4 miljoonaa euroa.

Asiakasmäärä kasvaa perusopetuksessa noin 1 200 oppilaalla ja lukio-
koulutuksessa noin 500 opiskelijalla. Varhaiskasvatuksen kokonais-
asiakasmäärä laskee vajaalla 500 lapsella. Kaupungin omien päiväko-
tien lapsimäärän ennakoidaan kuitenkin kasvavan noin 800 lapsella. 
Lasku tapahtuu kotihoidon tuella ja yksityisen hoidon tuella hoidettavis-
sa lapsissa sekä kerhotoiminnassa. 

Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ovat lakisääteisiä menoja, joiden 
tason päättää valtiovarainministeriö vuosittain. Tilavuokrien kasvu pe-
rustuu kaupunkiympäristön toimialan ilmoitukseen vuokrien kasvusta. 
Hintatason nousu on arvioitu kaupunginhallituksen antamien talousar-
vion laatimisohjeiden mukaisesti pois lukien vuokrien indeksikorotukset, 
jotka on arvioitu kaupunkiympäristön toimialan ilmoituksen mukaisesti. 

Koska edellä mainitut noin 52 miljoonan euron lisäykset ovat käytän-
nössä välttämättömiä ja ylittävät määrärahojen 30 miljoonan euron ko-
konaiskasvun, tulosbudjettiin sisältyy tuottavuustoimenpiteitä noin 22 
miljoonan euron edestä. Tuottavuustoimenpiteet on eritelty kohdassa 
5.2.

3.1.2. Oppivelvollisuuden laajenemiseen, ulkoisen rahoituksen hank-
keisiin ja koronakustannuksiin ei ole varauduttu

Tulosbudjetissa ei ole varauduttu oppivelvollisuuden laajentumiseen, 
työllisyyskokeiluun eikä strategiarahoituksen laajentamiseen. Strate-
gian toimeenpanoon on kuitenkin varattu sama summa kuin vuonna 
2020 eli yli 16 miljoonaa euroa. 

Tulosbudjetissa ei myöskään ole varauksia talousarvion ulkopuolisella 
rahoituksella rahoitettaviin hankkeisiin eikä koronasta aiheutuviin lisä-
kustannuksiin. Niihin kaupunki varautuu keskitetysti.

3.2. Investoinnit

Investointien sitova kokonaismenoraami vähenee noin 2 miljoonalla eu-
rolla eli 9,4 %. Tietotekniikkahankintojen menoraami laskee 4 miljoonal-
la eurolla ja muiden investointien menoraami kasvaa kahdella miljoo-
nalla eurolla.

(1 000 eur) TB 2020 TB 2021 Muutos, euroa Muutos %
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Tietotekniikka 12 240 8 140 - 4 100 - 33,5 %
Muut inv. 10 060 12 060 + 2 000 + 19,9 %
Yhteensä 22 300 20 200 - 2 100 - 9,4 %

4. Määrärahojen muutokset verrattuna lautakunnan talousarvioehdotukseen 2021

4.1. Talousarvion kokonaismäärärahojen muutokset

Kaupunginvaltuuston hyväksymä käyttötalouden talousarvio ja siten 
myös tulosbudjetti poikkeaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan syys-
kuussa tekemästä talousarvioesityksestä seuraavasti:

(1 000 eur) KKLTK TAE 
2021

TB 2021 Muutos, euroa %

Tulot 59 179 59 179 0 0
Menot 1 259 619 1 269 465 9 846 + 0,8 %
Kate - 1 200 440 - 1 210 286   

Käyttötalouden tuloarvio on tulosbudjetissa lautakunnan talousarvioeh-
dotuksen mukainen.

Käyttötalouden sitova menokehys on noin vajaat 10 miljoonaa euroa 
lautakunnan esitystä suurempi. 

Investointimäärärahat ovat talousarviossa ja siten myös toimialan tu-
losbudjetissa 4 miljoonaa euroa lautakunnan esitystä pienemmät. Vä-
hennys on tehty tietotekniikkahankintoihin varatuista määrärahoista.

(1 000 eur) KKLTK TAE 
2021

TB 2021 Muu-
tos,euroa 

%

Tietotekniikka 12 240 8 140 - 4 100 -33,5 %
Muut 12 060 12 060 0 0
Yhteensä 24 300 20 200 - 4 100 -16,9 %

4.2. Määrärahatarpeiden tarkistukset

Tulosbudjettivalmistelun yhteydessä toimiala on tarkistanut asiakas-
määräennusteet sekä vuokrat tuoreimpien tietojen mukaisiksi. Lisäksi 
on tehty määrärahasiirtoja eri palvelukokonaisuuksien ja palveluiden 
välillä. Määrärahoja on uudelleenkohdennettu mm. vuokrissa ja eräissä 
palveluissa sinne, missä kustannuksetkin syntyvät. 
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Vuokrien indeksikorotus vuonna 2021 tulee olemaan kaupunkiympäris-
tön toimialan ilmoituksen mukaan 0,6 %. Tieto on saatu talousarvioeh-
dotuksen laadinnan jälkeen. Talousarvioehdotuksessa toimiala varautui 
2,3 % indeksikorotukseen kaupunginhallituksen antamien laatimisoh-
jeiden mukaisesti. Lisäksi asiakasmäärän kasvu on uusimpien tietojen 
mukaan jonkin verran pienempi, kuin talousarvioehdotusta laadittaessa 
ennakoitiin. Nämä lähtötietojen muutokset huomioiden määrärahoja 
vapautuu lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyneiden sopeut-
tamistoimenpiteiden purkamiseen vajaat 6 miljoonaa euroa.

5. Määrärahamuutosten kohdennukset tulosbudjetissa

5.1. Käyttötalouden määrärahalisäykset

Toimialan käyttötalouden määrärahat ovat talousarviossa 10 miljoonaa 
euroa suuremmat kuin lautakunnan talousarvioehdotuksessa. Kuten 
edellä on todettu, tulosbudjettivalmistelun yhteydessä tarkennetut vuok-
rien indeksikorotukset ja asiakasmäärän hieman aiemmin ennakoitua 
pienempi kasvu lisäävät taloudellista liikkumavaraa lisäksi noin 6 mil-
joonan eurolla. Tämä 16 miljoonaa euroa on kohdennettu pääosin lau-
takunnan talousarvioesitykseen sisältyneiden tuottavuustoimenpiteiden 
vähentämiseen ja osin poistamiseen. Kohdassa 5.2. on erittely tulos-
budjettiin sisältyvistä tuottavuustoimenpiteistä em. lisäyksien jälkeen.

Määrärahojen kohdentamisessa ja tulosbudjetin perusteluissa on huo-
mioitu kaupunginhallituksen budjettisopuun sisältyneet kirjaukset:

 Sisältää, että Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin, ja muutos as-
tuu voimaan 1.6.2021

 Sisältää kieliohjelman turvaamisen.
 Kirjaus: Kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja ja lisä-

tään työn houkuttelevuutta tarkoituksenmukaisilla keinoilla, esimer-
kiksi työsuhdeulkoiluasulla.

 Kirjaus: Vapaan sivistystyön kehittämistyössä turvataan Arbiksen 
nykyinen omaleimaisuus, ruotsinkielisenä vapaan sivistystyön toimi-
jana ja kohtaamispaikkana.

Lisäykset on kohdennettu tulosbudjetissa seuraavasti:

 Varhaiskasvatus + 8 miljoonaa euroa 
o Kaupunginhallituksen kirjauksen mukaisesti kotihoidon-

tuen Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin ja muutos as-
tuu voimaan 1.6.2021. Lautakunnan talousarvioehdotuk-
seen sisältyi lisän poistaminen kokonaan vuoden alusta. 
Lisäys + 7,5 miljoonaa euroa. 

o Kaupunginhallituksen kirjauksen mukaisesti ”Kehitetään 
varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloja ja lisätään työn 
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houkuttelevuutta tarkoituksenmukaisilla keinoilla, esimer-
kiksi työsuhdeulkoiluasulla.” Lisäys + 0,3 miljoonaa euroa.

o Asiakasohjaukseen lisätään 3 henkilötyövuotta. Lisäys + 
0,15 miljoonaa euroa.

Lisäysten jälkeen varhaiskasvatukseen jää tuottavuustavoitetta 6,2 mil-
joonaa euroa.

 Perusopetus + 6,2 miljoonaa euroa 
o Kaupunginhallituksen kirjauksen mukaisesti ”sisältää kie-

liohjelman turvaamisen”. 
o Tuottavuuden lisäämistavoitteita pienennetään. Lauta-

kunnan ehdotukseen sisältyneitä tuottavuustoimenpiteitä 
olivat jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen 
vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen, sekä oppi-
laille tarjottavan opetuksen tuntimäärien vähentäminen. 

Lisäyksen jälkeen perusopetukseen jää noin 11,3 miljoonan euron tuot-
tavuustavoite.

 Perusopetuslain mukainen aamupäivätoiminta + 0,2 miljoonaa eu-
roa.

Aamupäivätoiminnan järjestämistä jatketaan

 Lukiokoulutus + 1,0 miljoonaa euroa
o Tuottavuuden lisäämistavoite puolittuu. Lautakunnan eh-

dotukseen sisältyneitä tuottavuustoimenpiteitä olivat 
kurssitarjontatapojen kehittäminen sekä yhteisen kurssi-
tarjonnan kasvattaminen.

Lisäyksen jälkeen lukiokoulutukseen jää miljoonan euron tuottavuusta-
voite.

 Ammatillinen koulutus – ei lisäyksiä

Ammatilliseen koulutukseen jää tuottavuustavoitetta 3 miljoonaa euroa.

 Vapaa sivistystyo – ei lisäyksiä

Vapaaseen sivistystyöhön jää tuottavuustavoitetta 0,4 miljoonaa euroa.

 Muut lisäykset
o Ostopalvelumenot tietotekniikkapalveluihin + 0,25 miljoo-

naa euroa. Osa tietotekniikkainvestoinneista keskitetään 
kaupunginkansliaan. Toimialat ostavat hankitun tekniikan 
ostopalveluna kansliasta. 
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o Tilavuokrat + 0,25 miljoonaa euroa.

Keskitetty varaus tilavuokriin.

5.2. Käyttötalouden tuottavuustoimenpiteet

Edellä todetuin perustein tulosbudjettiin sisältyy yhteensä noin 22 mil-
joonan euron tuottavuustavoite.

Tulosbudjettiin sisältyvät seuraavat tuottavuustoimenpiteet:

 Kotihoidon tuen Helsinki-lisä rajataan alle 1-vuotiaisiin ja muutos as-
tuu voimaan 1.6.2021 (tuottavuustavoite 5,1 milj. euroa).

 Varhaiskasvatuksen ruoka- ja siivouspalveluiden kilpailutuksen laa-
jentaminen (1,0 milj. euroa).

 Varhaiskasvatuksen jakamista järjestöavustuksista luopuminen (85 
000 euroa).

 Perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen 
vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen sekä opetustuntimää-
rien vähentäminen (11,3 milj. euroa).

 Ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattaminen 
sekä ei-vetovoimaisten koulutusten tarkastelu (3,0 milj. euroa).

 Lukioiden kurssitarjontatapojen kehittäminen sekä yhteisen kurssi-
tarjonnan kasvattaminen (1,0 milj. euroa).

 Vapaan sivistystyön tarjonnan supistaminen (0,4 milj. euroa).
 Tilojen yhteiskäytön lisääminen toimialan ja muiden toimialojen kes-

ken sekä palveluverkkotarkastelu (ei euromääräistä arviota).

Lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyneistä tuottavuustoimenpi-
teistä on kokonaan poistettu perusopetuslain mukaisen aamupäivätoi-
minnan lopettaminen 1.8.2021 alkaen. Tulosbudjetissa on varauduttu 
toiminnan jatkamiseen.

Esityksen liitteenä on vertailu lautakunnan talousarvioehdotuksen ja tu-
losbudjetin sisältämistä tuottavuustoimenpiteistä sekä erittely määrära-
hamuutoksista talousarvioprosessin eri vaiheissa.

5.3. Investointimäärärahojen vähennykset

Toimialan investointimäärärahat ovat talousarviossa 4,1 miljoonaa eu-
roa lautakunnan talousarvioehdotusta pienemmät.

Investointimäärärahojen 4,1 miljoonan euron vähennys on kohdistettu 
tulosbudjetissa seuraavasti:

 1,0 milj. euron siirto kaupunginkanslian kaupungin yhteiseen digi-
taalisen perustan investointeihin
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 1,7 milj. euron vähennys Stadin ammattiopiston ict-laitteiden han-
kintoihin

 0,7 milj. euron vähennys perusopetuksen ict-laitteiden hankintoihin
 0,7 milj. euron vähennys esitystekniikan hankintoihin.

Vaikutusten minimoimiseksi toimiala anoo vuoden 2020 käyttämättö-
mälle määrärahalle ylitysoikeutta ja sen siirtämistä vuodelle 2021. Tä-
mä varmistaa oppijoille digitaalisen oppimisympäristön ja toimintakult-
tuurin ylläpidon ja kehityksen vuonna 2021. Ylitysoikeusesitys esitel-
lään lautakunnalle samassa kokouksessa tämän tulosbudjetin kanssa.

6. Esityksen vaikutusten arviointi

6.1. Tulosbudjetin kokonaisvaikutusten arviointi

Tulosbudjetin vaikutusten arviointi sisältyy tulosbudjetin A-osaan.

6.2. Tuottavuustoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Varhaiskasvatus

Perheillä on oikeus kotihoidon tukeen, jos alle 3-vuotiasta lasta hoide-
taan kotona. Kotihoidon tuki koostuu kahdesta osasta: lakisääteisestä 
osasta (hoitoraha ja hoitolisä) ja kuntalisästä (Helsinki-lisä). Kotihoidon 
tuen kuntalisän rajaamisen jälkeen perheillä säilyy kotihoidon tuen laki-
sääteinen osa myös 1-vuotta täyttäneiden lasten osalta. 

Lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatukseen. 
Kuntalisän rajaaminen voi vaikuttaa siihen, että osa kotihoidossa ole-
vista lapsista siirtyy varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi Turussa ja Tam-
pereella ei ole käytössä kotihoidon tuen kuntalisää ja niissä 1-
vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisaste on Helsinkiä korkeam-
pi. Kuntalisän rajaamisella ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta varhaiskasvatukseen siirtyvien lasten määrään vuonna 
2021.

Kotihoidon vahvuudeksi lapsen näkökulmasta arvioidaan läheiset ih-
missuhteet, mahdollisuus mukailla lapsen yksilöllisiä tarpeita, pienempi 
infektioriski sekä perheen arvojen ja mahdollisen kulttuurisen, katso-
muksellisen tai uskonnollisen vakaumuksen toteutuminen koko päivän 
ajan kasvatuksessa. Erityisesti pienten lasten osalta pysyvät, turvalliset 
ja sensitiiviset ihmissuhteet ovat merkityksellisiä lapsen turvallisen kas-
vun takaamiseksi. 

Varhaiskasvatuksen vahvuuksiksi arvioidaan lapsen iän ja kehityksen 
mukaista kokonaisvaltaista kasvua sekä kehitystä, terveyttä ja hyvin-
vointia edistävää vaikutusta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea 
perheiden kotona toteuttamaa kasvatusta. Pedagogisen toiminnan poh-
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jan muodostavat leikki, liikkuminen, taide ja tutkiminen. Huoltajan kans-
sa tehdään yhteistyötä lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin 
takaamiseksi. Lapsen sosiaaliset, kielelliset ja leikin taidot harjaantuvat 
lapsiryhmässä toimiessa. Varhaiskasvatus voi toimia myös tukitoimena 
lapselle ja perheelle tilanteessa, jossa lapsen hyvinvoinnin takaami-
seen tulee kiinnitä erityistä huomiota.

Kuntalisän rajaaminen laskee 1-vuotiaiden lasten perheille maksetta-
vaa kotihoidon tukea kuntalisän verran. Joillekin perheille tämä aiheut-
taa taloudellisia haasteita ja niistä johtuvaa huolta. Tämä voi vaikuttaa 
perheen tekemiin valintoihin niin, että varhaiskasvatukseen siirtyminen 
saattaa joidenkin lasten kohdalla aikaistua. 

Helsingin kaupunkistrategian mukaan lasten ja nuorten eriarvoistumista 
vähentävät laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus edis-
tää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia 
ymmärtää erilaisia katsomuksellisia, kulttuurisia tai kielellisiä taustoja. 

Perusopetus

Perusopetuksessa jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen 
vähentäminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen vaikuttavat lapsiin ja 
nuoriin. Opetusryhmän koko ja henkilöstön määrä ryhmässä ovat ope-
tuksen laatutekijöitä. Yksilöllisen oppimisen polun rakentaminen edel-
lyttää opettajan tukea jokaiselle oppilaalle. Opetusryhmän koon kasvu 
sekä jakotuntien ja samanaikaisopetuksen väheneminen pienentävät 
koulujen opettajien määrää, jolloin opettajilla on vähemmän aikaa yksit-
täiselle oppilaalle koulupäivän aikana. 

Tällä voi olla on vaikutuksia erityisesti niille oppilaille, jotka tarvitsevat 
yksilöllistä opetusta ja tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Riskinä 
on, että varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen määrä vähenee ja erityi-
sen tuen ja erityisluokkapaikkojen tarve kasvaa. 

Koulun kerhotoiminnan vähenemisellä arvioidaan olevan suurempi vai-
kutus niille oppilaille, joilla on muita vähemmän vapaa-ajan harrastuk-
sia. Oppilailla, joilla on harrastuksia, koulun kerhotoiminnalla on vähäi-
sempi merkitys. Vuoden 2021 kerhorahat kohdennetaan kouluille, jois-
sa vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan oppilaat harrastavat tai-
de-, kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia keskimääräistä vähemmän.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen työssäoppimisen osuuden kasvattamisella on 
vaikutuksia oppijoihin. Työelämässä oppimisen lisääntyessä on tärkeää 
huomioida työpaikoilla olevat resurssit opiskelijoiden ohjaamiseen sekä 
työpaikkaohjaajien valmiudet ohjata opiskelijoita. Työssäoppimisen li-
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sääminen ei kuitenkaan tarkoita vastuun oppimisesta siirtymistä työpai-
koille, vaan opettajat ja oppilaitos vastaavat edelleen oppijoiden oppi-
misen etenemisestä.

Työssäoppimisen lisääminen mahdollistaa yritysten ja Stadin ammatti- 
ja aikuisopiston tiiviin yhteistyön työvoimatarpeen näkökulmasta ja pa-
rantaa oppijoiden työelämäymmärrystä sekä työllistymismahdollisuuk-
sia. Yritysvaikutukset ovat merkittäviä. Riskinä on, että koronatilantees-
ta johtuen yritykset eivät pysty tarjoamaan työssäoppimispaikkoja.

Lukiokoulutus

Lukioiden kurssitarjontatapojen kehittämisellä ja yhteisen kurssitarjon-
nan kasvattamisella arvioidaan olevan vaikutuksia oppijoihin. Keskeistä 
on huomioida opiskelijoiden ohjauksen tarve verkko-opintoihin ohjaa-
misessa ja opintojen suunnittelussa. Lisäksi tulee varmistaa, että opis-
kelija saa riittävää oppimisen tukea myös verkko-opintoja suorittaes-
saan. Kun lukioiden kurssitarjontaa siirretään yhä enemmän verkkoon, 
mahdollistuu kaikille lukiolaisille Helsingin kaupungin laajan kurssitar-
jonnan hyödyntämisen opiskelun muuttuessa ajasta ja paikasta riippu-
mattomaksi.

7. Tulosbudjetin rakenne

Tulosbudjetin A-osassa ovat kaupunginvaltuuston hyväksymään talou-
sarvioon sisältyvät toimialan talousarvioperustelut ja -tavoitteet. Lauta-
kunta ei voi tehdä A-osaan muutoksia.

Tulosbudjetin B-osa on varsinainen tulosbudjetti, jossa on huomioitu 
edellä todetut muutokset.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatus ja koulutus tulosbudjetti 2021
2 TB muutokset ja sopeuttamistoimenpiteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 297
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylitysesitys vuoden 2021 in-
vestointiosaan

HEL 2020-012837 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 12 098 000 euron ylitysoi-
keuden myöntämistä vuoden 2021 investointiosan talousarviotilille 8 05 
02 kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käyttöön. Ylitysten perus-
teena on vuoden 2020 hankintojen siirtyminen vuodelle 2021 ja vas-
taavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen 
omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2020.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä 
siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 
15.1.2021 ennusteen mukaisesti.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 KASKO ylitysoikeusesitys 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 2.12.2019, kohta 
5.4) mukaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointi-
hankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvin-
nyt vasta vuoden 2020 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toi-
miala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2021. Perusteena 
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on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2020. Ylitysesitykset 
on toimitettava kaupunginkanslialle 15.1.2021 mennessä. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 
02) siirtyy ensi vuodelle arviolta 12 098 000 euroa.

Ict-hankinnat

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat pääasiassa toimitusten 
viivästymisistä. Toimitusten viivästykset johtuvat osittain toimialan laite-
tilausten suuruudesta ja varsinkin korona-viruksen aiheuttamista on-
gelmista. Laitetoimittajat ajoivat tuotannon alas keväällä koronan takia 
ja ovat sen jälkeen ajaneet tuotantoa takaisin ylös. Tietotekniikan kan-
sainvälinen kysyntä on kuitenkin ollut koronan takia huomattavasti suu-
rempaa kuin toimittajat ovat ennakoineet. Tästä johtuen laitetoimittajien 
komponenttitoimittajat eivät ole pystyneet täyttämään kaikkia tarpeita ja 
laitetoimitukset ovat myöhästyneet. Lautakuntapäätökset hankinnoista 
on tehty. 

Asti (asiakastietojärjestelmä) on syksyllä 2019 käynnistynyt varhais-
kasvatukseen ja perusopetukseen suunnattu kehityshanke. Hanke on 
päässyt hyvään vauhtiin ja ensi vaiheessa on priorisoitu erityisesti var-
haiskasvatus. Muita laajoja kehitettäviä kohteita ovat digitaalinen oppi-
misympäristö sekä tekoälypohjainen oppimisanalytiikka. Tietojärjestel-
mäkokonaisuuden kehittäminen jatkuu vielä seuraavina vuosina. Kaikki 
hankkeille varatut määrärahat eivät ole kuluneet vuoden aikana ja näin 
määrärahan säästynyttä osuutta esitetään siirrettäväksi ylitykseksi 
vuodelle 2021. Kehitystyö toteutetaan ulkopuolisena konsulttityönä, 
jonka hankinnasta lautakuntapäätökset on tehty.

Varhaiskasvatukseen digitalisaation edistämiseen on parhaillaan me-
nossa esitystekniikan hankinta. Toimitukset tulevat siirtymään ensi 
vuoden puolelle laitteiden suuresta määrästä johtuen ja varsinkin koska 
koronan takia eurooppalaiset varastot ovat alhaisella tasolla. Lautakun-
tapäätökset hankinnoista on tehty.

Yhteensä ict-hankintoja arvioidaan vuodelle 2021 siirtyvän 8,9 miljoo-
nan euron arvosta.

Muut hankinnat

Muiden hankintojen osalta kohteiden valmistumisaikataulut ovat muut-
tuneet ja kohteet valmistuvat joko kokonaan tai osittain vuonna 2021, 
jolloin tullaan tekemään myös kaluste- ja laitehankinnat. Korona on ai-
heuttanut myös joidenkin laite- ja konehankintojen hankinta-
aikataulujen siirtymisen vuodelle 2021.
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Yhteensä muita hankintoja arvioidaan vuodelle 2021 siirtyvän 3,2 mil-
joonaan euron arvosta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 KASKO ylitysoikeusesitys 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 298
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toi-
mialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

HEL 2020-012418 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa siten, että 
toimialajohtaja päätti perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeukselli-
siin opetusjärjestelyihin siirtymisestä eduskunnalle annetun hallituksen 
esityksen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulus-
ta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 218/2020) perusteella 
säädettävän lain voimassaolon ajan.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että päätös on ehdolli-
nen ja edellyttää, että hallituksen esityksen perusteella säädettävä laki 
tulee voimaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Perusopetuslakia on esitetty muutettavaksi (HE 218/2020) lisäämällä 
siihen 20 a §, joka on väliaikaisesti voimassa 1.1.2021–31.7.2021. Hal-
lituksen esitys on oheismateriaalissa.

Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että ope-
tuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjes-
telyihin. Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena 
koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, niin poikkeuksel-
listen opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai 
kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Li-
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säksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla välttä-
mätöntä. Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerral-
laan.

Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siir-
tymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuk-
sen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.

Perusopetuslain 20 a §:ää koskeva väliaikainen muutos on voimassa 
1.8.2020 - 31.12.2020. Nyt annetulla hallituksen esityksellä on tarkoitus 
säätää vastaava väliaikainen laki voimaan ajaksi 1.1.-31.7.2021. Asian 
käsittely on vireillä Eduskunnassa. 

Aikaisemmat päätökset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa 11.8.2020 
(§ 171) siten, että toimialajohtaja päättää ajalla 1.8.2020–31.12.2020 
perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 
siirtymisestä. 

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta opetuksen järjestäjänä päättää poik-
keuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä, ellei toimivaltaa ole dele-
goitu viranhaltijalle. Esityksessä esitetään, että päätöksen osalta toimi-
valta siirretään toimialajohtajalle.

Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, niin on 
tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä tarvittaessa jousta-
vasti ja viipymättä. Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein ja 
päätös on voimassa enintään kuukauden kerrallaan. Mikäli toimivaltaa 
ei delegoida, voisi se edellyttää, että lautakunnan tulisi tarvittaessa ko-
koontua ylimääräisiin kokouksiin tämän asian osalta.

Toimivallan siirtäminen yhdelle viranhaltijalle eli toimialajohtajalle tur-
vaa, että mahdolliset päätökset tehdään toimialalla viipymättä, yhden-
mukaisesti ja koordinoidusti.

Toimivaltaa on aikaisemmalla päätöksellä siirretty toimialajohtajalle 
ajalla 1.8.-31.12.2020 ja tällä päätöksellä toimivallan siirtämistä jatke-
taan lain voimassaolon ajan, joka esityksen mukaan on 1.1.-31.7.2021. 

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toi-
mivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslau-
takunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhal-
tija päättää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä 
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tehtävistä sekä kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen valvontateh-
tävistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Hallituksen esitys 218/2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 299
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Laura Rissasen aloitteesta muskaritoiminta osaksi varhaiskasvatus-
ta

HEL 2020-010186 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Laura Rissasen valtuustoaloitteesta tuoda maksuton 
musiikkileikkikoulu osaksi varhaiskasvatusta, kaikkien lasten ulottuville:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumi-
seen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedago-
gista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset.

Varhaiskasvatussuunnitelman yhtenä oppimisen alueena on ilmaisun 
monet muodot. Se sisältää tavoitteet lasten musiikillisen, kuvallisen, 
sanallisen ja kehollisen ilmaisun edistämiselle. Ilmaisun eri muotoihin 
tutustutaan moniaistisesti, erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä 
lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. 

Kansallinen arviointikeskus (Karvi) julkaisi syyskuussa 2019 arvioinnin 
tulokset varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumisesta päi-
väkotien ja perhepäivähoidon arjessa. Tutkimuksen perusteella yhdeksi 
kehittämistoimenpiteeksi todettiin taidekasvatuksen aseman vahvista-
minen varhaiskasvatuksessa.  

Helsingissä tiedostetaan musiikki- ja taidekasvatuksen merkitys var-
haiskasvatuksessa. Taidekasvatukseen on kehitetty uusia toimintamal-
leja yhdessä taidetoimijoiden kanssa. Helsingin Taideraide toiminnassa 
käynnistyy jo viides toimintakausi. Taideraide toimintaan rekrytoidaan 
vuosittain kuusi eri taiteenalojen ammattilaista, jotka työskentelevät 
kahdeksan kuukauden ajan sovituissa varhaiskasvatusyksiköissä yh-
dessä lasten ja henkilökunnan kanssa. Lisäksi vuoden 2020 alusta 
käynnistynyt Kulttuurin kummilapset -toiminta tuo taiteen ja kulttuurin 
saavutettavaksi jokaiselle ikäluokalle.

Varhaiskasvatuksessa vuoden 2021 sitovana tavoitteena toteutetaan 
jokaisessa lapsiryhmässä ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yh-
dessä kulttuuri- tai taidetoimijan kanssa. 

Musiikkikasvatus Helsingin varhaiskasvatuksessa

Musiikki, laulut, lorut ja rytmittelyt, liike ja tanssi ovat varhaiskasvatuk-
sessa läsnä päivän eri tilanteissa. Ne tuottavat lapsille iloa, luovat posi-
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tiivisella tavalla yhteisöllisyyttä ryhmässä ja auttavat uuden oppimises-
sa. Varhaiskasvatuksen henkilökunta voi toteuttaa musiikkikasvatusta 
lasten vireystilaan sopivimman aikataulun mukaan. 

Henkilökunnan osaamista kehittämällä ja musiikkikasvatuksen täyden-
nyskoulutuksella voidaan varhaiskasvatuksessa edistää lasten yksilölli-
siä tarpeita vastaavaa musiikki- ja taidekasvatusta. 

Helsingin varhaiskasvatuksessa musiikkikasvatuksen osaamista on 
vahvistettu musakärrytoiminnalla. Musakärry on lapsiryhmille suunnitel-
tua musiikkipedagogista toimintaa. Laadukkaat soittimet kiertävät päi-
väkodeissa ja henkilökunnalle suunnatun koulutuksen avulla mahdollis-
tuu pedagoginen toiminta. Musakärrytoiminnassa on myös lapsen kie-
lellistä kehitystä tukevia elementtejä. Musakärrytoimintaa toteutetaan 
laajasti kahdella varhaiskasvatusalueella. Lisäksi henkilökuntaa eri 
puolilta Helsinkiä on koulutettu soittimien ja muiden musiikillisten ja il-
maisullisten elementtien käyttöön päivittäisessä työssään. 

Aloitteessa esitetään, että Helsinki voisi tuoda musiikkileikkikoulun 
maksuttomasti osaksi varhaiskasvatusta, esimerkiksi palkkaamalla päi-
väkoteihin kiertäviä musiikkileikkikoulun opettajia.

Varhaiskasvatuksessa on 350 kunnallista päiväkotia ja 136 yksityistä 
päiväkotia. Musiikkileikkikoulun opettajia tulisi palkata useita, jos kiertä-
vien opettajien avulla haluttaisiin mahdollistaa säännöllinen toiminta 
kaikkien lasten ulottuville. 

Yhden musiikkileikkikoulun opettajan vuosittaisia kustannuksia vastaa-
valla summalla (noin 40 000 euroa/pedagogi) voidaan järjestää pitkä-
kestoista musiikkipedagogista täydennyskoulutusta laajalle joukolle 
varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Täydennyskoulutuksen järjestämi-
sen mahdollisuuksia voitaisiin selvittää yhteistyössä musiikkipedagogin 
opintoja järjestävien korkeakoulujen (Sibelius-Akatemia ja Metropolia) 
tai musiikkiopistojen kanssa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2021 ei 
ole varauduttu musiikkileikkikoulun opettajien palkkaamisesta aiheutu-
viin lisämäärärahatarpeisiin.

Lapsivaikutusten arviointi

Musiikin harrastaminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistä-
vät lasten oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäku-
vaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Lap-
sen oikeus taiteeseen toteutuu osana laadukasta varhaiskasvatusta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 Muskaritoimintaa varhaiskasvatukseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 20.12.2021 mennessä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalta lausuntoa Laura Rissasen ja 16 muun allekirjoitta-
neen valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Helsinki tekee musiikki-
leikkikoulusta kaikkien lasten oikeuden tuomalla muskarin maksutto-
masti osaksi varhaiskasvatusta, kaikkien lasten ulottuville.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi

Liitteet

1 Muskaritoimintaa varhaiskasvatukseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 300
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Laisaaren valtuustoaloitteesta koulussa tapahtuvan kiu-
saamisen ja väkivallan ennaltaehkäisystä

HEL 2020-011649 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Johanna 
Laisaaren valtuustoaloitteesta koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja vä-
kivallan ennaltaehkäisystä:

Kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen vähenee kouluissa ja oppi-
laitoksissa, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. Helsinki laati 
kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman (KVO13), joka on 
otettu käyttöön Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa, kouluissa 
ja oppilaitoksissa. Ohjelma on annettu vapaasti myös kaupungissa toi-
mivien yksityisten ja valtion koulujen/oppilaitosten käyttöön.

Kiusaamisen vastainen ohjelma on systemaattisesti noudatettava ko-
konaisuus, eikä mikään yksittäinen hanke tai menetelmä. Esimerkiksi 
KiVa-koulu on yksi sosiaalisia- ja tunnetaitoja kehittävistä ohjelmista, 
mutta ei ainoa tieteellisesti toimivaksi osoitettu väline. Maksullisuudesta 
huolimatta suurin osa helsinkiläisistä kouluista käyttää yhä KiVa koulu -
ohjelmaa. Tosin nuorilta on tullut melko voimakastakin kritiikkiä siitä, et-
te he eivät koe menetelmästä olevan hyötyä. Osittain syynä saattaa ol-
la se, että Kiva koulu ohjelmaa on usein käytetty suppeammin kuin sitä 
on tarkoitettu käytettävän. Esimerkiksi kaikki opettajat eivät käytä oh-
jelmaa, eikä siihen liittyviä KiVa-tunteja ole aina pidetty.

KVO13-ohjelman toimenpiteet ovat:

1. Hyvinvoinnin mittarit

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehit-
tävät ohjelmat

3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt

4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen

5. Opiskeluhuollon edustajat tapaavat pienryhmissä 7. luokkien ja toi-
sen asteen aloittavat oppilaat

6. Sähköiset palautekanavat

7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen
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8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt 

9. Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

11. Kiusaaminen on rikos. K-0-toiminta kaikki koulut kattavaksi

12. Tukioppilastoiminnan kehittäminen

13. Vertaistukitoiminta

Kaikki KVO13-ohjelman toimenpiteet ovat edenneet. Kouluterveyskyse-
ly tehdään edelleen joka toinen vuosi ja kouluja sekä oppilaitoksia suo-
sitellaan vahvasti käyttämään väliaikoina koulun hyvinvointiprofiilia. 
Kouluterveyskyselyn tuloksia tullaan jatkossa käsittelemään aiempaa 
enemmän myös oppilaiden/opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kans-
sa. Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit on koulutettu käyttämään 
restoratiivista työotetta. Lisäksi he tapaavat kaikki 7. luokan ja toisen 
asteen 1. luokan oppijat pienryhmissä. Tukioppilastoimintaa ohjaavat 
opettajat ovat saaneet kiusaamistilanteiden selvittelyyn liittyvän koulu-
tuksen Mannerheimin Lastensuojeluliiton vetämänä. Kouluissa on alet-
tu pilotoida mallia, jossa koulun työntekijät valitsevat keskuudestaan 
henkilön, jolla on kokonaisvastuu kiusaamisen vastaisista toimista juuri 
siinä koulussa.

Wilmaan on lisätty lomake, johon voidaan kirjata kiusaamistapahtuman 
selvittely koulussa tai oppilaitoksessa. Jatkossa huoltaja tai oppija itse 
voivat ilmoittaa kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä Wilmaan liitet-
tävän lomakkeen avulla. Lomake on loppuhiomista vaille valmis.

Vakavissa kiusaamistilanteissa koulut tai oppilaitokset saavat tukea 
Aseman lasten K-0-toiminnasta. Tällöin ulkopuoliset asiantuntijat tule-
vat tapaamaan kiusaamisen osapuolia ja heidän vanhempiaan. Koke-
musten mukaan ulkopuolinen toimija onnistuu useimmiten selvittämään 
pitkällekin tulehtuneet tilanteet ajan kanssa. Paljon kiusatuille oppilaille 
on alettu pilotoida vertaistukiryhmää. Ryhmää vetävät Aseman lasten 
ja Mannerheimin lastensuojeluliiton asiantuntijat.

Osa toimenpiteistä edellyttää sitä, että niitten toteuttaminen suunnitel-
laan päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa. Perusopetuksen pal-
velukokonaisuudessa kouluja onkin velvoitettu kirjaamaan näitten toi-
menpiteitten toteuttaminen koulun toimintasuunnitelmaan. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat luokan säännöt kiusaamista vastaan, jatkuva ryh-
mäyttäminen jolla varmistetaan lasten ja nuorten kiinnittyminen omaan 
ryhmään, sosiaalisia- ja tunnetaitoja edistävien ohjelmien systemaatti-
nen käyttö sekä paljon kiusatuksi tulleelle oppilaalle sovittava nimik-
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koaikuinen, joka seuraa että kiusaaminen loppuu. Kaikki nämä neljä 
toimenpidettä näkyvät jo tällä hetkellä peruskoulujen toimintasuunni-
telmissa muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta.

Ohjelmaa on viety tiedoksi toisille toimialoille, kolmannen sektorin toimi-
joille sekä muille yhteistyökumppaneille. Ohjelma on tehty tietoisuuden 
lisäämiseksi ja keskustelun pohjaksi jokaisen koulun toimijoille. Helva-
ryn (Helsingin vanhemmat r.y.) kanssa on aloitettu keskustelu siitä, mi-
ten ohjelma saadaan nykyistä paremmin huoltajien tietoon. Kaikille 
kuntalaisille suunnattu tiedottaminen on valmisteilla ja ohjelmasta teh-
dään tietoiskuja muun muassa median käyttöön. 

Ohjelman etenemistä seurataan kaikissa palvelukokonaisuuksissa ja ti-
lanteesta raportoidaan säännöllisesti kasvatuksen ja koulutuksen lau-
takunnalle. KVO13 on pitkäjänteinen toimintatavan muutos.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Hanna Kaunisto, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

hanna.kaunisto(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Laisaari Johanna Koulussa tapahtuvan kiu-
saamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 28.2.2021 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnalta lausuntoa Johanna Laisaaren ja 18 muun allekirjoitta-
neen valtuustoaloitteeseen. Aloitteessa esitetään, että Kasko selvittää, 
miten kaupungin kouluissa on sovellettu kiusaamisen vastaista ohjel-
maa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 40 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
15.12.2020

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Hanna Kaunisto, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

hanna.kaunisto(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Laisaari Johanna Koulussa tapahtuvan kiu-
saamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 301
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle osoitteeseen 
Iso Roobertinkatu 23 toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 
12.10.2020 päivätystä Punavuoreen osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23 
toteutettavan päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
päiväkodin toiminnallisissa tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pe-
dagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että vuokrahankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön 
ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyk-
sen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tu-
lee 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 vuokrahankkeen kustannus-
seurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä 
on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä 
toimialan käyttökustannuksiin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pienis-
tä, huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapaus-
kohtaisesti. 

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta ei kannata sitä, että samalla luovutaan pienistä, 
huonokuntoisista vuokratiloista vaan asia käsitellään aina tapauskoh-
taisesti. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Abdi-
rahim Husu Hussein, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen 
äänin 10-2. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten päiväkoti Iso Roba 23, hankesuunnitelma
2 LIITE 1a ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
3 LIITE 1b Iso Roba 23 tarveselvitys päätös suomi HEL 2020-007931
4 LIITE 1c Iso Roba 23 tarveselvitys päätös svenska HEL 2020-007931
5 LIITE 2 Päiväkoti Iso-Roobertinkatu 23 tarveselvityslomake
6 LIITE 3 IR23 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
7 LIITE 4 Iso Roba 23 vuokrasopimusluonnos 31082020 hasu
8 LIITE 5 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Punavuoreen 
toteutettavien päiväkotitilojen  hankesuunnitelmasta 12.10.2020.

Perusparannushanke sijoittuu Ullanlinnan peruspiirin alueelle osoittee-
seen Iso Roobertinkatu 23. Perusparannettuun rakennukseen suunni-
tellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön noin 240 lap-
selle. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Ullanlinnan peruspiiris-
sä 1–6-vuotiaiden määrä kasvaa noin 200 lapsella vuoden 2019 lopus-
ta ja vuoden 2033 loppuun mennessä, kun tarkastellaan kaikkia kieli-
ryhmiä. Väestönkasvu kohdistuu suomen- ja muun kielisiin lapsiin ja 
ruotsinkielisten lasten määrän ennustetaan pysyvän lähes ennallaan. 
Tämän hankkeen lisäksi Ullanlinnan peruspiiriin on tulossa kou-
lu/päiväkotihanke Hernesaaren alueelle vuonna 2027. Alueen väestön 
kasvun lisäksi kantakaupungissa on käytössä varhaiskasvatuksen tiloja 
kiinteistöyhtiöiden tiloissa, joita ei alun perin ole tarkoitettu päiväkotiti-
loiksi. Osaan näistä tiloista on lähivuosina tulossa merkittäviä korjauk-
sia. Iso Roobertinkadun hankkeen myötä tarkastellaan kantakaupungin 
palveluverkkoa kokonaisuutena.

Hankkeessa korvataan Daghemmet Albertin nykyiset väliaikaiset tilat, 
sillä Marian sairaalan alueella sijaitsevan Daghemmet Albertin tiloista 
joudutaan luopumaan alueen kehittämisen toteutuessa. Daghemmet 
Albertin 37 lasta siirtyy alkuvuodesta 2021 väliaikaisesti osoitteeseen 
Livornonkatu 6 Iso-Roobertinkadulla olevien tilojen valmistumiseen 
saakka. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää, mistä pienistä, huono-
kuntoisista vuokratiloista voidaan lisäksi luopua hankkeen toteutumisen 
myötä.

Tilat osoitteessa Iso Roobertinkatu 23 sijaitsevat kantakaupungin alu-
eella, jossa lasten päiväkotikäyttöön soveltuvia tiloja on vähän. Toimis-
totalon tilat ovat muutettavissa teknisesti ja toiminnallisesti lasten päi-
väkotikäyttöön. Rakennuksen sijainti kävelykadun varrella tarjoaa tur-
vallisen ympäristön päiväkodin jalankulkuliikenteelle ja edistää julkisten 
palvelujen saavutettavuutta joukkoliikenteellä. 

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että rakennus on terveellinen ja turval-
linen lasten päiväkotikäyttöön. Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu 
vuokratilojen laadun arviointiin.

Suunnitellut tilat osoitteessa Iso Roobertinkatu 23 otetaan käyttöön ka-
lustettuna tammikuuhun 2022 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhäs-
tyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa li-
säkustannuksia toimialalle. 
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Hanke esitellään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle suunnitelmien tarkentuessa. Työsuojelun nä-
kökulma huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Hanke edistää Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteiden to-
teutumista. Tavoitteista painotetaan erityisesti kustannustehokkuutta, 
eriarvoistumisen vähentämistä, turvallisia ja terveellisiä oppimisympä-
ristöjä sekä vastuullista taloudenpitoa.

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea

Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja 
tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä lasten että 
henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja kasvua ja kehitystä 
tukevaksi oppimisympäristöksi.

Päiväkodille toteutetaan tontin piha-alueelle suojaisa leikkipiha, joka on 
erotettu saatto- ja huoltoliikenteestä. Ulkoiluun ja retkeilyyn hyödynne-
tään myös lähialueiden julkisia viheralueita.

Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan fyysistä aktiivisuutta 
arjessa ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mistilana.

Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edelly-
tykset aktiiviselle asukaskäytölle.

Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmu-
kaisesti mitoitetut ja joustavat tilat olemassa olevan rakennuksen puit-
teissa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja 
suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat lapsille hyvän ympäristön 
oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonais-
vuokrasta on 74 621 euroa/kk eli 895 500 euroa vuodessa. Vuokra on 
30,26 euroa/m²/kk. Neliövuokran perusteena on 2 466 htm². Lopullinen 
vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hank-
keen valmistuttua. 

Siivouskustannusarvio on noin 66 000 euroa/vuosi. Toiminnan käynnis-
tämiskustannuksiin varataan irtokalustehankintoihin 216 000 euroa, tie-
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tohallinnon hankintoihin 15 000 euroa ja muuttokustannuksiin 34 000 
euroa.

Väistötiloja ei tarvita

Hankkeen yhteydessä ei tarvita väistötiloja, sillä päiväkodit siirtyvät ny-
kyisistä päiväkotitiloista perusparannettaviin tiloihin.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
22.9.2020 osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23 toteutettavien päiväkotiti-
lojen tarveselvityksen.

Kiinteistön omistaja on hakenut päiväkotihankkeelle poikkeamista 
asemakaavasta. Päätösesitys, kiinteistön käyttötarkoituksen muutok-
sesta päiväkotikäyttöön on käsitelty ja hyväksytty kaupunkiympäristö-
lautakunnassa 10.11.2020.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Rakennuksen omistaja on teettä-
nyt viitesuunnitelmat Trium Arkkitehdit Oy:llä. Kiinteistön omistaja kuu-
lee hankkeen suunnittelun yhteydessä asiantuntijoina asemakaavoituk-
sen, rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen 
edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstöä. Omistajan vastuulla on myös organisoida 
suunnittelutyöryhmä. Pääsuunnittelijana toimii Trium Arkkitehdit Oy.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat osallistetaan käyttäjäkokous-
ten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen tuoden tilasuunnitteluun 
pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. 

Lapsia osallistetaan hankkeeseen toteutussuunnitteluvaiheessa päivä-
kodin ja valittavan palveluntuottajan kanssa täsmennettävällä tavalla. 
Lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua suunnitelmiin sekä keskustella 
ja kommentoida niitä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten päiväkoti Iso Roba 23, hankesuunnitelma
2 LIITE 1a ISOROBA 23 Hasu_ARK_12102020
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3 LIITE 1b Iso Roba 23 tarveselvitys päätös suomi HEL 2020-007931
4 LIITE 1c Iso Roba 23 tarveselvitys päätös svenska HEL 2020-007931
5 LIITE 2 Päiväkoti Iso-Roobertinkatu 23 tarveselvityslomake
6 LIITE 3 IR23 Päiväkotiluonnos 2020-03-17
7 LIITE 4 Iso Roba 23 vuokrasopimusluonnos 31082020 hasu
8 LIITE 5 Iso Roba Hankinta- ja vastuurajataulukko 20201008 hasu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 119

HEL 2020-008871 T 10 01 02

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

- Kiinteistö Oy Iso Roobertinkatu 23 - 25 vuokrahankkeen 12.10.2020 
päivätyn hankesuunnitelman mukaisten, noin  2 466 htm² laajuisten tilo-
jen vuokraamista siten, että 15 vuoden vuokra-ajalta maksettavien ar-
vonlisäverottomien pääomavuokrien indeksikorjaamaton kokonais-
summa on yhteensä enintään 10 480 007 euroa, ehdolla että kasvatus- 
ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmas-
ta. 

- kaupunkiympäristön toimialan toimitilavuokrausyksikön päällikön oi-
keuttamista tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sekä allekirjoittamaan Sponda Investment Properties A Oy:n 
kanssa vuokrasopimuksen, joka koskee huoneistoalaltaan noin 2 466 
htm² tiloja ja leikkipihaa kooltaan 926 m² 15 vuoden vuokra-ajaksi. 

B

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

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Päivi Etelämäki. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pirjo Pajarinen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 38606

pirjo.pajarinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi
Marjut Rantapuro, projektipäällikkö, puhelin: 310 21025

marjut.rantapuro(a)hel.fi
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§ 302
Oikaisuvaatimus Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin opetusvä-
lineiden hankinnasta

HEL 2020-010834 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Musamaailma Oy:n 
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinta-
päällikön päätökseen 20 § ”Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin 
opetusvälineet” HEL 2020-010834 (28.10.2020) kohdistaman oikaisu-
vaatimuksen kohteen ”Mandoliini” osalta ja keskeyttää hankinnan tä-
män kohteen osalta. 

Musamaailma Oy:n kohteisiin ”Instrumenttikaapeli" ja "Mikrofonikaape-
li” kohdistama oikaisuvaatimus hylätään.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esit-
tämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös HEL 2020-010834 (29.10.2020)
2 Oikaisuvaatimus (3.11.2020)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Musamaailma Oy teki 3.11.2020 päivätyn oikaisuvaatimuksen Pukin-
mäenkaaren peruskoulun musiikin opetusvälineitä koskevasta hankin-
tapäällikön päätöksestä 20 § HEL 2020-010834 (28.10.2020). 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että kohteen Mandoliini voitta-
nut tarjoaja Musiikki Silfverberg Oy on ilmoittanut tuotteensa (”Clas-
sical”) tiedot epäselvästi. Tämän johdosta toimiala ei ole varmasti voi-
nut todeta tai tarkistaa, täyttääkö tuote tarjouksessa ilmoitettuja vä-
himmäisvaatimuksia, joihin lukeutuu mm. kokopuukansi. Lisäksi Mu-
samaailma Oy toteaa, että on epäselvää, onko voittaneen tarjoaja 
Sunsmile-merkkisen tuotteen kansi materiaaliltaan vaadittua kokopuu-
ta. Edellä mainituin perustein Musamaailma Oy vaatii, että kohteen 
Mandoliini toimittajaksi tulisi valita Musamaailma Oy.

Toimiala pyysi kohteen ”Mandoliini” osalta vastinetta Musiikki-
Silfverberg Oy:ltä. Musiikki-Silfverberg Oy ei toimittanut vastinetta mää-
räaikaa mennessä. Toteuttamastaan selvityksestä huolimatta toimiala 
ei pysty varmistumaan täyttääkö Musiikki-Silfverberg Oy:n tarjoa Clas-
sical-mallinen mandoliini tarjouspyynnössä kohteelle asetetut vähim-
mäisvaatimukset. Tästä syystä esittelijä katsoo, että hankinta tulisi kes-
keyttää kohteen ”Mandoliini” osalta.

Toisena vaatimuksena oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että kaksi 
muuta tarjouksen jättänyttä yritystä ovat kohteiden ”Instrumenttikaapeli" 
ja "Mikrofonikaapeli” osalta maininneet ainoastaan tarjotun tuotteen 
merkin, eivät itse tuotetta. Musamaailma Oy katsoo, ettei toimiala ole 
tällöin voinut luotettavasti tarkastaa tuotteille asetetut vähimmäisvaati-
mukset. Se toteaa, että tällainen menettely on tarjouskilpailun vastais-
ta. Edellä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii lisäksi, 
Musamaailma Oy tulee valita tuotteiden toimittajaksi, sillä on ainoa ta-
ho, joka on maininnut tuotteet, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asete-
tut vaatimukset.

Esittelijä katsoo, että kohteisiin ”Instrumenttikaapeli" ja "Mikrofonikaa-
peli” kohdistettu oikaisuvaatimus on hylättävä. Hankintapäätöstä val-
mistellessaan toimialalla on ollut käytössään tiedot instrumenttikaapelin 
ja mikrofonikaapelin sekä merkki- että tuotetiedot, jotka tarjoajat ovat 
syöttäneet alkuperäiselle tarjouslomakkeelle. Muutettaessa hankinta-
päätöksen liitteenä olleen vertailutaulukon tiedostomuotoa excel-
muodosta pdf-tiedostoksi, on vertailutaulukon tuotetiedot sisältävät rivit 
jääneet riviasetusten muokkaamattomuuden takia pois näkyvistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös HEL 2020-010834 (29.10.2020)
2 Oikaisuvaatimus (3.11.2020)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja suunnittelu-
palvelut Hankintapalvelut Hankintapäällikkö 28.10.2020 § 20

HEL 2020-010834 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Pukinmäenkaaren peruskoulun ala-
asteen musiikin opetusvälineet hankitaan seuraavilta toimittajilta tar-
jousvertailun perusteella:

F-Musiikki, 23562 eur
Musamaailma Oy, 2155,34 eur
Musiikki Silfverberg Oy, 12150,19 eur

Hankinnan kokonaisarvo on  37867,53 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin puitesopimukseen "Soittimien
ja musiikkivälineiden hankinta 2017-2021" Sopimustunniste H117-16.
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Hankinnasta on lähetetty 2.10.2020 tarjouspyyntö puitejärjestelyyn kuu-
luville toimittajille. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.10.2020. 
Lisätietokysymykset tuli lähettää 7.10.2020 mennessä ja niihin vastat-
tiin 7.10.2020. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjoajalta yhteensä 3 
tarjousta, F-musiikki, Musiikki Silfverberg ja Musamaailma Oy. 

Tarjoajat ilmoittivat tarjouksessaan hinnan erikseen jokaiselle hankitta-
valle kohteelle. Joidenkin kohteiden kohdalla tuli huomioida tuotteiden 
yhteensopivuus ja valittiin vertailuhinnaltaan halvin kokonaisuus.

Kohteesta ”kanteleen puhdistustikku” oli jätetty kaksi yhtä suurta tar-
jousta (Musikki Silfverberg ja Musamaailma,12,9 eur), kohde arvottiin ja 
tuote ostetaan Musamaailmasta.

Musiikki Silfverbergin tarjoama kosketinsoitin ei täyttänyt asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia ja valittiin F-musiikin tarjoama kosketinsoitin joka 
oli 2. halvin tarjous kohteesta.

Tuotteiden vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tilausten tekeminen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen tehtävillä tilauksilla. Tilaukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katso-
taan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Hankinnan ar-
vonlisäveroton arvo on n.  37867,53euroa. Tilaaja ei sitoudu ennalta 
mihinkään hankintamääriin.

Lisätiedot
Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi
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§ 303
Oikaisuvaatimus ruotsinkielisten erityiskuljetuspalvelujen hankin-
nasta (Pk Plommonet)

HEL 2020-010774 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Kexef Oy:n Helsingin 
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajan pää-
tökseen ”Ruotsinkielisten erityiskuljetuspalvelujen hankinta ajalle 
1.1.2021 - 31.7.2022” 36 § HEL 2020-010774 (10.11.2020) kohdista-
man oikaisuvaatimuksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esit-
tämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös HEL 2020-010774 (10.11.2020)
2 Oikaisuvaatimus 23.11.2020 (henkilötiedot poistettu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kexef Oy teki 23.11.2020 päivätyn oikaisuvaatimuksen varhaiskasva-
tuksen ruotsinkielisiä erityiskuljetuspalveluja koskevasta hallintojohta-
jan päätöksestä 36 § HEL 2020-010774 (10.11.2020).

Oikaisuvaatimus (Kexef Oy)

Kexef Oy (2240751-4) on oikaisuvaatimuksessaan ensimmäisenä vaa-
timuksenaan esittänyt, että tarjouskilpailun voittanut Mankkaan Taksi 
Oy (1832871-7) on suljettava pois tarjouskilpailusta, sillä yrityksen luot-
toluokitus ei täytä tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisluottoluokan 
vaatimusta (luottoluokka A). 

Tarjouspyynnössä edellytetty luottoluokkavaatimuksen täyttyminen on 
voitu osoittaa esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Ra-
ting Alfa -raportin avulla. Kilpailutuksen voittanut Mankkaan Taksi Oy 
on toimittanut yrityksen 27.10.2020 päivätyn Rating Alfa -raportin, jossa 
sen luottoluokaksi on tilinpäätöstiedoin ilmoitettu A+. Myös yrityksen 
Rating Alfa -luokituksen kehitys viimeisen vuoden aikana osoittaa, että 
Mankkaan Taksi Oy täyttää tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen.

Kexef Oy on oikaisuvaatimuksessaan lisäksi esittänyt, ettei kilpailutuk-
sen voittaneella Mankkaan Taksi Oy:llä ole tarjouspyynnössä edellytet-
tyä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävää vastuuvakuutusta, 
sillä yrityksen vastuuvakuutustiedot ovat vastuugroup.fi -palvelusta 
saadun raportin perusteella tältä osin puutteelliset. 

Toimiala on pyytänyt Mankkaan Taksi Oy:ltä selvitystä siitä, että yrityk-
sellä on voimassa oleva sekä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävä vastuuvakuutus. Vastaanottamansa selvityksen perusteella on 
voitu todentaa, että Mankkaan Taksi Oy täyttää tarjouspyynnössä tar-
joajan vastuuvakuutukselle asetetun vaatimuksen.

Toimiala on kuullut asiassa Mankkaan Taksi Oy:tä, jonka toimittamaan 
selvitykseen oikaisuvaatimusta koskeva päätös perustuu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös HEL 2020-010774 (10.11.2020)
2 Oikaisuvaatimus 23.11.2020 (henkilötiedot poistettu)

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintojohtaja 
10.11.2020 § 36

HEL 2020-010774 T 02 08 02 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että ruotsinkieliset erityiskuljetuspalvelut varhais-
kasvatusyksikkö Plommonetiin ajalle 1.1.2021 – 31.7.2022 hankitaan 
Mankkaan Taksi Oy:ltä, jonka tarjous hyväksytään kokonaistaloudelli-
sesti edullisimpana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 140 000 euroa sisäl-
täen yhden (1) vuoden pituisen optiokauden mahdollisuuden. 

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 16.3.2020 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-010774 ”Varhaiskasvatuksen 
ruotsinkielisten erityiskuljetusten hankinta (Pk Plommonet)”. Hankinta 
toteutettiin avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 15.10.2020 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 6.11.2020 kello 14.00. Määräaikaan men-
nessä kaksi (2) tarjoajaa jätti tarjouksensa: Kexef Oy ja Mankkaan 
Taksi Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
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Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajien soveltuvuudelle 
asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoukset olivat tarjous-
pyynnön mukaisia.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Saapuneet tarjoukset olivat 
tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta (pisteytys).

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” mukaan hinnan 
maksimipisteet olivat 80 pistettä ja laadun maksimipisteet 20 pistettä. 
Laadun osalta tarjoajalta edellytettiin kuljettajakohtaista ajotavan seu-
rantajärjestelmää (10p). Lisäksi tarjoajan tuli sitoutua käyttämään kulje-
tuksissa vain biopolttoainetta (10p).

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Mankkaan 
Taksi Oy.

Tarjouksen jättänyt Kexef Oy täytti kuljettajakohtaisen ajotavan seuran-
tajärjestelmän vaatimuksen, mutta yritys ei toimittanut tarjouspyynnös-
sä edellytettyä todistusta seurantajärjestelmän käyttöönotosta. Käyt-
töönottoasiakirjan toimittaminen oli edellytyksenä pisteiden saamiselle 
tämän kriteerin osalta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohte-
lun vaatimusten mukaisesti toimiala ei katsonut aiheelliseksi antaa 
Kexef Oy:lle mahdollisuutta korjata olennaisesti puutteellista tarjous-
taan.

Sopimuksen tekeminen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen 
katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi
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§ 304
Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttaminen 
30.6.2021 alkaen

HEL 2020-009686 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ted Apter: Uusi korvaava päätösehdotus

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäivä-
koti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa 
tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoittaa tätä 
varten käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteutta-
misesta yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa."

Kannattaja: Ville Jalovaara

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Lautakunta pöytää asian seuraavaan kokoukseen

Ted Apterin vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen 
vuoksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Vesa Korkkulan ehdotuksesta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

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

kirsi.mustila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväko-
ti Peukaloisen toiminnan lakkauttamisen 30.6.2021 alkaen. 
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Esittelijän perustelut

Taustaa palvelutiloista

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen on toiminut Kampinmalmin peruspii-
rissä, kaupungin ulkopuolisissa vuokratiloissa, osoitteessa Lastenko-
dinkuja 2, 00180 Helsinki. Ryhmäperhepäiväkoti toiminta ei ole käyttö-
tarkoituksena alkuperäisen rakennusluvan mukainen.

Uuden rakennusluvan edellyttämät merkittävimmät muutostyöt Lasten-
kodinkadun tiloissa ovat koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen sekä 
uuden poistumistien toteuttaminen rakennuksen toisesta kerroksesta, 
jossa on lasten toimintatiloja. 

Lisäksi nykyisen vuokrasopimuksen mukainen tilojen yhteiskäyttö ja ku-
lunvalvonta kiinteistöyhtiön yleisissä tiloissa ei täytä varhaiskasvatusti-
lojen turvallisuuden ja terveellisyyden kriteerejä. Muutostöihin tulee li-
sätä käytettävien tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden saattaminen 
nykyvaatimusten tasolle sekä päivittää nykyinen vuokrasopimus sen 
mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2020 hyväksymän Helsingin kau-
pungin toimitilastrategian mukaan erityisesti lakisääteisten palveluiden 
tuottamiseen tarvittavat tilat omistaa kaupunki.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloiselle on selvitetty korvaavia tiloja ke-
väällä 2020 samaan aikaan, kun on käynnistetty selvitykset nykyisten 
tilojen muutostöiden edistämisestä. Syksyllä 2020 kaupunkiympäristön 
toimiala on neuvotellut kiinteistöyhtiön kanssa korjausten toteuttami-
sesta siten, että ilmanvaihdon korjaukset toteuttaisi taloyhtiö ja uuden 
poistumistien kaupunki. Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon 
mukaan tiloihin vaadittavat korjaukset ovat melko laajat, ja niiden kus-
tannusvaikutukset ovat merkittävät. 

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvontapalve-
luiden mukaan ryhmäperhepäiväkoti voi toimia asuinhuoneistossa sil-
loin, kun tiloissa toimii korkeintaan 10 lapsen ryhmä, joista kaksi lasta 
saa olla osapäiväisiä esiopetus- tai kouluikäistä lasta. Tällöin tiloihin 
sovelletaan normaaleja asuinhuoneistolle asetettavia vaatimuksia. 
Muissa tapauksissa käyttötarkoituksen tulee olla päiväkoti.

Palvelun järjestäminen

Uusimman virallisen väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2026 
Kampinmalmin peruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yhteen-
sä noin 275 lapsella. Tämän jälkeen kasvu tasoittuu ja 1–6- vuotiaiden 
väestömäärä alkaa hitaasti laskea. Vuonna 2030 alle kouluikäisiä en-
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nustetaan olevan 175 enemmän kuin vuonna 2019. Peruspiirin väestön 
kasvu painottuu Jätkäsaaren alueelle.

Kampinmalmi-Lauttasaari-Taka-Töölö varhaiskasvatusalueella on tällä 
hetkellä kahdeksan ryhmäperhepäiväkotia, joista viisi Kampinmalmin 
peruspiirissä. Ryhmäperhepäiväkotien lisäksi peruspiirissä on 17 päi-
väkotien toimipistettä. Palveluverkko on alueella tiivis, Lastenkodinku-
jan toimipisteestä etäisyydet lähimpiin toimipisteisiin on reilut 500 m ja 
kauimmaisiinkin toimipisteisiin etäisyys on noin 1,3 km. Alueella on li-
säksi yksityisiä päiväkoteja. Jätkäsaareen on tulossa Melkinlaiturin kou-
lu- päiväkotihanke, jonka rakentaminen on tällä hetkellä ajoitettu vuosil-
le 2026–28. Hankkeessa toteutetaan uusia päiväkotipaikkoja 200. 

Vuodenvaihteessa 2020/21 varhaiskasvatusalueella otetaan päiväkoti-
käyttöön uusia tiloja noin 150 paikkaa Jätkäsaaressa Livornonkatu 
6:sta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tilojen tarveselvityksen 
kokouksessaan 15.9.2020. Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen toimii 
tällä hetkellä näissä tiloissa 2.11.2020 alkaen, koska tilat Lastenkodin-
kadulla eivät ole käyttötarkoituksen mukaiset.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminta on mahdollista sijoittaa py-
syvästi Livornonkatu 6 tiloihin omana sisarusryhmänä. Samalla henki-
löstön kelpoisuutta voidaan muuttaa päiväkotimitoitusta vastaavaksi, 
jolloin ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskas-
vatuksen opettaja. Perheiden on mahdollista myös ilmoittaa uusi paik-
katoive alueen muihin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin. Perheiden 
hoitopaikkatoiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Kustannusvaikutukset

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokranmaksupinta-ala on laajuu-
deltaan 117 m². Mikäli ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tiloihin toteu-
tetaan uuden rakennusluvan mukaiset muutostyöt päiväkotikäyttöä var-
ten, kaupunkiympäristötoimialan arvion mukaan korjausten jälkeen 
ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokra nousisi nykyisestä 16,5 eu-
roa/m²/kk noin 28,90 euroa/m²/kk 10 vuoden poistoajalla. Vuositasolla 
kustannukset kasvaisivat 23 300 eurosta noin 40 600 euroon. Vuokra-
kustannukset lasta kohden nousisivat nykyisestä 2 900 eurosta noin 
5100 euroon vuodessa. 

Ryhmäperhepäiväkotien keskimääräinen vuokra koko kaupungissa on 
12,8 euroa/m² ja eteläisen suurpiirin alueella 15,8 euroa/m².

Muutoksen valmistelu ja vaikutukset

Ryhmäperhepäiväkodin toiminnan muutosta on valmisteltu perhepäi-
vähoidon ohjaajan kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. 
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Toiminnan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti 
henkilöstön kanssa 26.8.2020 ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan 
huomioon.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lasten huoltajille tilanteesta on tie-
dotettu elokuun lopulla 2020 ja vanhempaintilaisuus järjestetty 2.9.2020 
sekä 6.10.2020. Tilaisuuksissa on kerrottu ryhmäperhepäiväkodin tiloi-
hin liittyvistä rakennuslupapuutteista, tästä johtuen välttämättömyydes-
tä siirtyä väistötiloihin mutta myös mahdollisuudesta siirtää toiminta si-
sarusryhmänä uusii tiloihin ja mahdollisuutta toivoa uutta hoitopaikkaa 
lähialueen muista toimipisteistä. Tilaisuuksissa vanhemmat ovat tuo-
neet esille vastustuksensa ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkaut-
tamisesta. Lisäksi he olivat tyytymättömiä kaupungin tiedottamiseen ti-
lojen tilanteesta ennen uuden toimikauden alkua.

Muutossuunnitelmaa on valmisteltu myös kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa. Lastenkodinkatu 2 tiloista luovutaan viimeistään irtisanomi-
sajan puitteissa, tilojen irtisanomisaika on 12 kk.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1 §:n 1 
mom. 3 kohta). 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

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

kirsi.mustila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.11.2020 § 287

HEL 2020-009686 T 05 01 00

Päätös
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 pidettävään kokoukseen asti.

Käsittely

24.11.2020 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Pia Pakarinen: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Pia Pakarisen eh-
dotuksesta panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 305
Päiväkoti Pyynikin toiminnan lakkauttaminen 1.6.2021 alkaen

HEL 2020-010727 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Pyynikin 
toiminnan lakkauttamisen 1.6.2021 alkaen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että päiväkoti 
Pyynikin toimintaa ei lakkauteta, vaan sen sijaan toimialalla edistetään 
päiväkodin tilojen remontoimista nykyisiä vaatimuksia vastaavaan kun-
toon. Tilanteessa, jossa entistä suurempi osa lapsista hakeutuu nime-
nomaan kunnalliseen varhaiskasvatukseen, on tärkeä seurata vielä 
alueen paikkatilanteen kehittymistä eikä lakkauttaa hyvää ja toimivaa 
päiväkotitoimintaa epävarman ennusteen perusteella. 

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että päiväkoti 
Pyynikin toimintaa ei lakkauteta, vaan sen sijaan toimialalla edistetään 
päiväkodin tilojen remontoimista nykyisiä vaatimuksia vastaavaan kun-
toon. Tilanteessa, jossa entistä suurempi osa lapsista hakeutuu nime-
nomaan kunnalliseen varhaiskasvatukseen, on tärkeä seurata vielä 
alueen paikkatilanteen kehittymistä eikä lakkauttaa hyvää ja toimivaa 
päiväkotitoimintaa epävarman ennusteen perusteella. 

Jaa-äänet: 7
Ted Apter, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 3
Fatim Diarra, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen 
äänin 7-3. Tyhjää äänesti 3.
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Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa palvelutiloista

Päiväkoti Pyynikki on osa varhaiskasvatusyksikkö Louhikko-Pyynikkiä 
ja sijaitsee koillisella varhaiskasvatusalueella Pihlajistossa Latokarta-
non peruspiirissä osoitteessa Pyynikintie 5, 00710 Helsinki.  

Päiväkoti Pyynikki toimii kaupungin ulkopuolisissa vuokratiloissa ker-
rostalon alakerrassa. Tilat on otettu käyttöön 1970-luvulla, ja niihin on 
tehty peruskorjaus vuonna 1987. Viime vuosina tiloissa on tehty tiivis-
tys- ja kosteusvauriokorjauksia. Jatkossa tiloihin tarvittaisiin pikaisesti 
keittiöremonttia sekä lähivuosina mm. ilmanvaihdon parantamista, nä-
mä korottaisivat tilakustannuksia.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2020 hyväksymän Helsingin kau-
pungin toimitilastrategian mukaan erityisesti lakisääteisten palveluiden 
tuottamiseen tarvittavat tilat omistaa kaupunki.

Latokartanon peruspiirin alueella on 18 päiväkotien toimipistettä, joista 
seitsemän sijoittuu Pihlajisto/Pihlajamäen alueelle. Syyskuun lopussa 
2020 Latokartanon peruspiirin alueella päiväkodeissa on yhteensä 
paikkoja 1 397 lapselle, paikkoja käyttäviä, hoidossa olevia lapsia on 
ollut 1 257. 

Palvelun järjestäminen

Latokartanon peruspiirissä alle kouluikäisen väestön määrä on laskenut 
vuodesta 2014 lähtien noin 250:llä. Viimeisimmän väestöennusteen 
mukaan Latokartanon 1–6-vuotiaiden lasten määrä vähenee vuodesta 
2019 lähes 390 lapsella vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämän jäl-
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keen ennustetaan lasten määrän edelleen vähenevän, siten että lapsia 
olisi vuonna 2035 yli 500 vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. 

Päiväkoti Pyynikissä on tällä hetkellä hoidossa olevia lapsia 34. Hoito-
ja kasvatushenkilöstöä on kuusi. Päiväkoti Pyynikissä ei järjestetä 
esiopetusta, joten elokuusta 2021 nyt hoidossa olevista lapsista 13 siir-
tyy alueen esiopetusta antaviin toimipisteisiin. 

Latokartanon peruspiiriin Pihlajamäkeen on valmistumassa alkuvuo-
desta 2021 päiväkoti Louhikon perusparannusta korvaava uudishanke 
132 paikkaa. Uudishankkeessa on lähes 50 paikkaa enemmän kuin 
vanhassa päiväkoti Louhikossa. Alueelle saatavat uudet paikat mahdol-
listavat päiväkoti Pyynikistä luopumisen ja toiminnan siirtämisen uusiin 
valmistuviin päiväkotitiloihin. Uudisrakennus tarjoaa päiväkodeille 
(Louhikko ja Pyynikki) pedagogisesti toimivat ja ajanmukaiset tilat ja 
mahdollistavat varhaiskasvatuspaikan tarjoamisen ja opinpolun jatku-
mon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen lähipalveluna.

Muutoksen valmistelu ja vaikutukset

Päiväkoti Pyynikin lakkautusta ja toiminnan muutosta on valmisteltu 
päiväkodin johtajan kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. 
Toiminnan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti 
henkilöstön kanssa 20.9.2020 ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan 
huomioon.

Päiväkoti Pyynikin lasten huoltajien kanssa tilanteesta on keskusteltu ti-
laisuudessa 3.11.2020. Lasten huoltajat toivat tapaamisessa esiin päi-
väkoti Pyynikissä toteutuneen hyvän toiminnan, jonka he toivoivat jat-
kuvan. Perheiden toive on, että päiväkoti voi toimia nykyisissä tiloissa 
toimintakauden loppuun. Päiväkoti Pyynikin lapset ja henkilökunta on 
mahdollista siirtää omana ryhmänä uusiin tiloihin. Perheiden on mah-
dollista toivoa siirtoa alueen muihin päiväkoteihin ja nämä toiveet huo-
mioidaan päiväkotipaikkoja jaettaessa.

Muutossuunnitelmaa on valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Päiväkoti Pyynikin tiloista osoitteessa Pyynikintie 5, 00710 
Helsinki, luovutaan 1.6.2021 lukien. 

Kustannusvaikutukset

Päiväkoti Pyynikin tilat ovat laajuudeltaan 423 m². Vuokrakustannukset 
ovat vuositasolla noin 62 000 euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan laatima keittiö- ja ilmanvaihtoremonttien 
kustannusarvio on yhteensä 220 000 euroa ja sen aiheuttama uusi 
vuokra 89 600 euroa vuodessa, josta vuokrankorotusta 25 500 euroa.
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Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan kasvatus- ja 
koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta 
tai lakkauttamisesta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.11.2020 § 288

HEL 2020-010727 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 pidettävään kokoukseen asti.

Käsittely

24.11.2020 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Pia Pakarinen: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Pia Pakarisen eh-
dotuksesta panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499
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eeva.tiihonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi
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§ 306
Päiväkoti Kallahden perustaminen

HEL 2020-013501 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Kallalahden 
osoitteeseen Havukuja 6-8, 00980 Helsinki 1.8.2020 alkaen. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuosaaressa osoitteessa Havukuja 6-8 sijaitsee väliaikaiseen käyttöön 
suunniteltu paviljonkipäiväkoti. Vuosina 2019-20 tilat ovat toimineet 
päiväkoti Ahdin ja Hiekkalinnan väistötiloina. Tilat ovat vapautuneet  
väistötilakäytöstä vuoden 2020 elokuussa, kun päiväkoti Hiekkalinnan 
perusparannus valmistui. Jatkossa tiloja on tarkoitus käyttää Vuosaa-
ren alueen lisätiloina.

Elokuussa tarvittiin paviljonkipäiväkodin tiloja, koska alueen palvelutar-
ve oli kasvanut vielä vuoden 2019-20 aikana, eikä perusparannettuihin 
tiloihin mahtunut kaikki väistötiloista hoitopaikan saaneet lapset. Pavil-
jonkipäiväkoti Kallahdessa on 130 tilapaikkaa. Vuodenvaihteessa 
2020/2021 on varhaiskasvatusalueella hakemuksia ja paikkoja tarvi-
taan uusille varhaiskasvatuspalvelun tarvitsijoille. 

Alueen osallistumisaste varhaiskasvatukseen on ollut vuoden 2019 lo-
pussa 64,4 %. 

Päiväkoti Kallahden paviljongin tilat ovat laajuudeltaan 1 053 m². Vuok-
rakustannukset tulevat olemaan arviolta 29,87 €/m²/kk eli 31 461,50 
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euroa kuukaudessa, eli 377 538 euroa vuodessa. Uuden päiväkodin 
vaikutus käyttömenoihin arvioidaan olevan yhteensä 1 348 000 euroa 
vuodessa, joista henkilöstökustannusten osuus on 1 046 000 euroa. 
Vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa tullaan varautumaan kustannuk-
siin.

Väliaikaisen paviljonkipäiväkodin rakennuslupa tontilla on voimassa vii-
si vuotta ja rakennus saa olla paikallaan 31.5.2024 asti.

Päätöksen vaikutusten arviointi

Esitetty uuden päiväkodin perustaminen mahdollistaa varhaiskasvatus-
palvelujen järjestämistä lähipalveluna Vuosaaressa sekä laajemmin 
varhaiskasvatuksen palvelutarpeen turvaamisen itäisen Helsingin alu-
eella.

Varhaiskasvatusyksikkö Kallahteen kuuluu hallinnollisesti Havukuja 6-8 
tilojen lisäksi Mustakivenkatu 2:ssa olevat tilat, joissa on paikkoja noin 
17 lapselle. Palvelutarpeen mahdollisesti vähetessä voidaan tarkastella 
ja arvioida joistain alueen tiloista luopumista. 

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta tai lakkauttami-
sesta.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
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§ 307
Lemmilän lastenkodissa asuvien lasten opetuksen järjestäminen 
1.8.2021 alkaen

HEL 2020-012011 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa Hyvinkäällä sijaitse-
van Lemmilän koulun 1.8.2021 alkaen, jonka jälkeen Hyvinkään kau-
punki järjestää opetuksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Saila Nummikoski. Asiantuntija poistui kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Hylkäysehdotus:
Petra Malin: Esitetään, että Helsingin kaupungin erityislastenkodin yh-
teydessä toimivaa Lemmilän koulua ei lakkauteta eikä opetusta siirretä 
Hyvinkään vastuulle. Kyseessä on toimiva ja helsinkiläisten sijoitettujen 
lasten edun mukainen opetusjärjestely. 

Lastenkoti ja sen yhteydessä toimiva koulu ovat tehneet tiivistä ja 
suunnitelmallista yhteistyötä oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
eteen vuosia. Tämä on Helsingin kaupungin vastuulla, joka on ko. lap-
set huostaanottanut ja valinnut heidän sijoituspaikkansa. Tähän lasten-
kotiin sijoitettujen lasten sijaishuollon yhtenä valintaa ohjaavana tekijä-
nä on ollut lastenkodin yhteydessä toimiva koulu.

Myös koulun oppimistulokset ovat sijoituksista huolimatta hyviä ja sijoi-
tuksen päättyessä nuorilla on pääsääntöisesti päättötodistukset.

Lastenkodin ja koulun toimivan yhteistyön johdosta, nuorilla on hyvät 
mahdollisuudet jatkaa opiskelua toisella asteella heidän palatessaan 
kotikaupunkiinsa Helsinkiin.

Tämän hetkinen rakenne on selvästi lapsen edun mukainen ja vaikut-
tavuus näkyy tehdyssä työssä.

Tällä hetkellä koulussa tehdään tiivistä yhteistyötä Aseman lasten, jal-
kautuvan nuorisotyön ja helsinkiläisten toisen asteen oppilaitosten 
kanssa. Tämä kokonaisuus tulee säilyttää, jotta Lemmilään sijoitettujen 
helsinkiläisten lasten oikeudet oppimiseen toteutuvat mahdollisimman 
hyvin.
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Selvityksen mukaan lapset sekä johtokunta vastustavat tätä uudistusta 
edellä mainituista syistä. Pelkän taloudellisen säästön ei tule olla rat-
kaiseva tekijä, kun tehdään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia 
lapsia koskevia päätöksiä. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimisen mukaan, kun tehdään lapsia koske-
via päätöksiä tulee lapsen edun ensisijaisuuden olla päätöksentekoa 
ohjaava kriteeri.

Kannattaja: Fatim Diarra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitetään, että Helsingin kaupungin erityislastenkodin yh-
teydessä toimivaa Lemmilän koulua ei lakkauteta eikä opetusta siirretä 
Hyvinkään vastuulle. Kyseessä on toimiva ja helsinkiläisten sijoitettujen 
lasten edun mukainen opetusjärjestely.  Lastenkoti ja sen yhteydessä 
toimiva koulu ovat tehneet tiivistä ja suunnitelmallista yhteistyötä oppi-
laiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen vuosia. Tämä on Helsingin 
kaupungin vastuulla, joka on ko. lapset huostaanottanut ja valinnut hei-
dän sijoituspaikkansa. Tähän lastenkotiin sijoitettujen lasten sijaishuol-
lon yhtenä valintaa ohjaavana tekijänä on ollut lastenkodin yhteydessä 
toimiva koulu. Myös koulun oppimistulokset ovat sijoituksista huolimatta 
hyviä ja sijoituksen päättyessä nuorilla on pääsääntöisesti päättötodis-
tukset. Lastenkodin ja koulun toimivan yhteistyön johdosta, nuorilla on 
hyvät mahdollisuudet jatkaa opiskelua toisella asteella heidän palates-
saan kotikaupunkiinsa Helsinkiin. Tämän hetkinen rakenne on selvästi 
lapsen edun mukainen ja vaikuttavuus näkyy tehdyssä työssä. Tällä 
hetkellä koulussa tehdään tiivistä yhteistyötä Aseman lasten, jalkautu-
van nuorisotyön ja helsinkiläisten toisen asteen oppilaitosten kanssa. 
Tämä kokonaisuus tulee säilyttää, jotta Lemmilään sijoitettujen helsinki-
läisten lasten oikeudet oppimiseen toteutuvat mahdollisimman hyvin. 
Selvityksen mukaan lapset sekä johtokunta vastustavat tätä uudistusta 
edellä mainituista syistä. Pelkän taloudellisen säästön ei tule olla rat-
kaiseva tekijä, kun tehdään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia 
lapsia koskevia päätöksiä.  YK:n lapsen oikeuksien sopimisen mukaan, 
kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä tulee lapsen edun ensisijaisuu-
den olla päätöksentekoa ohjaava kriteeri.

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 5
Fatim Diarra, Markku Hannula, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin
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Tyhjä: 2
Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara

Poissa: 0

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin hylkäysehdotuk-
sen äänin 6-5. Tyhjää äänesti 2.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi
Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnan lausunto Lemmilän koulun opetuksen järjestämisestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen 
alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Lemmilän las-
tenkoti sijaitsee Hyvinkään kaupungin alueella, jolloin lastenkodissa 
asuvien lasten opetuksen järjestäminen kuuluu lainsäädännön perus-
teella Hyvinkään kaupungille.

Lemmilän koulu on erityiskoulu Hyvinkäällä, jossa opiskelee Lemmilän 
lastenkodissa asuvat lapset. Lastenkoti on Helsingin kaupungin omis-
tama. Lastenkodissa on 14 paikkaa. Koulussa on tällä hetkellä 9 oppi-
lasta vuosiluokilla 5–9. Kaikilla koulun oppilailla on erityisen tuen pää-
tös.

Koulurakennuksena toimii entinen asuinrakennus, joka on kunnostettu 
koulutiloiksi. Lisäksi koulun käytössä on erillinen rakennus taide- ja tai-
toaineiden opetukseen. 

Henkilöstöön kuuluu kaksi määräaikaista erityisluokanopettajaa ja yksi 
vakinainen koulunkäyntiavustaja. Naulakallion koulun rehtori hoitaa 
myös Lemmilän koulun rehtorin tehtävät. Psykologi ja kuraattori käyvät 
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kerran kuukaudessa koululla. Koulun lakkauttamisen yhteydessä vaki-
naiselle henkilöstölle turvataan pysyvä palvelussuhde ja henkilöstön 
siirroissa noudatetaan kaupungin hallinnossa käytössä olevia menette-
lytapoja.

Koulu on pieni ja sijaitsee kaukana Helsingistä. Opetuksen ja oppilas-
huollon järjestäminen on haasteellista. Arjessa tarvittava tuki ei ole 
joustavasti lähellä. Ongelmatilanteiden tuki, osaamisen kehittäminen ja 
johtaminen arjessa on haastavaa. Koulun ja lastenkodin yhteistyö hy-
vää ja vahvaa. Oppilaiden erikoissairaanhoitopalvelut järjestetään Hy-
vinkään sairaalassa, jonka kanssa Hyvinkään kaupungilla on toimivat 
verkostot. Muutos tukee näin myös oppilaan kokonaisvaltaista tukea.

Osallistaminen

Helsingin kaupunki on käynyt neuvotteluja Hyvinkään kaupungin kans-
sa vuoden 2020 aikana. Mukana neuvotteluissa on ollut Helsingin kau-
pungilta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen edusta-
jat sekä sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun edustajat. Neuvot-
teluissa on keskusteltu Lemmilän lastenkodin lasten opetuksen järjes-
tämisen vaihtoehdoista. 

Koulun henkilökunnalle on pidetty yhteistoimintamenettelyn mukainen 
käsittely ke 21.10.2020. Johtokunnalta on pyydetty lausunto. Lausunto 
on liitteenä.

Lapsivaikutusten arviointi

Lemmilän koulun lakkauttamisen seurauksena opetuksen järjestäjä 
muuttuu Helsingin kaupungista Hyvinkään kaupungiksi. Koulun sijainti-
paikka ei muutu. Oppilaiden koulumatka säilyy entisellään. Oppilaiden 
koulunkäyntiä tukeva yhteistyö Lemmilän lastenkodin kanssa jatkuu.

Oppilaiden saama opetus ja oppilashuolto tullaan jatkossakin järjestä-
mään perusopetuslain sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti. 

Oppilashuollon osalta Hyvinkään kaupungilla on mahdollisuus jousta-
vampiin järjestelyihin kuin Helsingillä koulun sijaitessa lähellä opetuk-
sen järjestäjää. Oppilaiden erikoissairaanhoito tulee Hyvinkään sairaa-
lasta, johon Hyvinkään kaupungilla on omat toimivat verkostot. Tämä 
tukee oppilaiden hyvinvointia ja vahvistaa eri tahojen yhteistyötä oppi-
laan asioissa.

Kelpoisen opetushenkilöstön saatavuus on ollut haasteellista Helsingil-
lä ja todennäköisesti tulee olemaan myös Hyvinkäällä. Keskeistä tällöin 
on henkilöstön perehdytys ja pedagoginen tuki. Johtamisessa Hyvinkää 
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pystyy tarjoamaan joustavamman läsnäolon ja tuen. Näin pystytään 
turvaamaan opetuksen laatu.

Talousvaikutukset

Lemmilän koulun lakkauttamisen kokonaisvaikutukset vuositasolla ovat 
314 000 euroa. Näistä henkilöstökuluja on 176 000 euroa, vuokrakus-
tannuksia sisältäen sisäiset vuokrat 83 000 euroa ja muut kustannukset 
55 000 euroa (työvoimavuokraus 18 800 euroa, ateriaostot 14 700 eu-
roa, siivouskulut 15 300 euroa, aineet/tarvikkeet 5 000 euroa ja muut 
toimintakulut 1 200 euroa ).

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan suomenkielisen koulun 
lakkauttamisesta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi
Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnan lausunto Lemmilän koulun opetuksen järjestämisestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.11.2020 § 289

HEL 2020-012011 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 pidettävään kokoukseen asti.

Käsittely

24.11.2020 Pöydälle
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Pöydällepanoehdotus:
Emma Kari: Jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Emma Karin ehdo-
tuksesta panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi
Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 23148

kimmo.mustonen(a)hel.fi
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§ 308
Kahden perusopetuksen aluepäällikön virkajärjestelyt aluepäällikön 
virkojen täyttömenettelyn ajaksi

HEL 2020-013324 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti seuraavat virkajärjestelyt kah-
den uuden perusopetuksen aluepäällikön viran täyttömenettelyn ajaksi: 

Perusopetuksen alueellinen palvelu 1:n (eteläinen) perusopetuksen 
aluepäällikön virkatehtäviin kuuluu oman alueen lisäksi alueellisen pal-
velun 3 (keskinen) johtaminen. 

Perusopetuksen alueellinen palvelu 2:n (läntinen) perusopetuksen 
aluepäällikön virkatehtäviin kuuluu oman alueen lisäksi alueellisen pal-
velun 4 (pohjoinen) johtaminen 

Muutokset ovat voimassa 1.1.2021 alkaen siihen saakka, kunnes vir-
koihin vakinaisesti valitut ryhtyvät virkoja hoitamaan.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 24.11.2020 (§ 281), että perus-
opetuksen palvelukokonaisuudessa on 1.1.2021 lukien nykyisen viiden 
perusopetusalueen sijaan seitsemän perusopetuksen alueellista palve-
lua, jotka antavat perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. Palvelu-
kokonaisuuteen rekrytoidaan 1.1.2021 lukien kaksi uutta perusopetuk-
sen aluepäällikköä. Aluepäälliköiden virkaan ottamista koskeva päätö-
sesitys on tarkoitus valmistella kasvatus- ja koulutuslautakunnan ko-
koukseen 9.2.2021. 
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Virkojen täyttämismenettelyn ajaksi kahden nykyisen aluepäällikön vi-
rantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että he johtavat oman alu-
eensa lisäksi toista alueellista palvelua. 

Viranhaltijoita on kuultu virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta.

Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta päättää viranhaltijalain 
(304/2003) 23 §:n mukaan se kunnan viranomainen, joka päättää tois-
taiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta. Helsingin 
kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n perusteella palvelun päälli-
kön ottaa toimialalautakunta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 309
Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2019-001085 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallin-
to-oikeuden 13.11.2020 antaman päätöksen 20/0934/2.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 28.5.2019 (§ 187) ********** oi-
kaisuvaatimuksen, joka koski perusopetuksen aluepäällikön päätöstä 
lehtorin virkavalinnasta.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 13.11.2020 päätöksen 20/0934/2 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemää pää-
töstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus on hylännyt va-
lituksen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 310
Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta määräajaksi

HEL 2020-013469 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Pasilan peruskoulun rehtorin 20.11.2020 
tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Rehtorin päätös
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

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 4.12.2020 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Pasilan peruskoulun rehtorin 20.11.2020 te-
kemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Pasilan peruskouluun si-
joitettuun opinto-ohjaajan lehtorin virkaan määräajaksi 1.1.2021 – 
30.6.2021 **********

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 määräaikaisen 
lehtorin viran hoitajan ottaa peruskoulun rehtori.

Hakuprosessista

Pasilan peruskouluun sijoitetun opinto-ohjaajan lehtorin virka määrä-
ajaksi on ollut julkisesti haettavana 2.11. - 15.11.2020.

Rehtorin päätöksen mukaan tehtävään haki hakuajan kuluessa yhteen-
sä 6 henkilöä, joista 2 hakijaa täytti opetustoimen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimuk-
set. Rehtorin päätöksen mukaan nämä kaksi kutsuttiin haastatteluun. 
Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi todet-
tiin, että tehtävä sijoittuu Savonkadun toimipisteeseen yläkoulun vuosi-
luokkien 7-10 opintojen ohjaukseen.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan rehtorin päätös tulee perustella 
selkeämmin ja tarkemmin sekä päätöksen virheelliset tiedot tulee korja-
ta. Oikaisuvaatimuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä täyttää kah-
den muun hakijan lisäksi tehtävään säädetyt kelpoisuusvaatimukset. 
Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan mm., että allekirjoittanutta ei 
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kutsuttu haastatteluun, vaikka päätöksen perusteluissa niin annetaan 
ymmärtää.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian oikeudellinen arviointi

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

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

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
6 §:ssä säädetään opinto-ohjaajan kelpoisuudesta perusopetuksessa.

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 45 §:ssä säädetään päätöksen perustelemisesta. Sen mu-
kaan perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vai-
kuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Rehtorin 
lausunnon mukaan päätöksessä on virheellisesti mainittu vain kaksi 
kelpoista hakijaa. Myös oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut kelpoinen. 
Rehtorin lausunnon mukaan haastatteluun kutsuttiin kuitenkin ne kaksi 
hakijaa, joilla oli pidempi kokemus oppilaanohjauksesta perusopetuk-
sessa. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan valitulla oli yhden lukuvuo-
den pituinen kokemus ja toisella haastatteluun kutsutulla vuoden ja 9 
kuukauden pituinen kokemus. 
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Esittelijä toteaa, että päätöksen perustelun erheellisyys ei ole tässä 
asiassa niin merkityksellinen, että sitä tulisi korjata. Kuten rehtori lau-
sunnossa todetaan, haastatteluun on kutsuttu ne kaksi hakijaa, joilla oli 
laajempaa kokemusta oppilaanohjauksesta perusopetuksessa. Oikai-
suvaatimuksen tekijän hakemuksesta ilmenee, että oikaisuvaatimuksen 
tekijällä on vain 3 kuukauden pituinen kokemus oppilaanohjauksesta ja 
ylipäänsä perusopetuksesta. Lisäksi hakumenettelyn luonteeseen kuu-
luu, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Oikaisuvaatimuk-
sen tekijä ei ole myöskään vaatinut oikaisuvaatimuksessa itse päätök-
sen muuttamista tai kumoamista.

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 lehtorin vir-
kaan määräajaksi. 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
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi
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§ 311
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 
24.1 § 32 k)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 84 (91)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/21
15.12.2020 Salassa pidettävä

JulkL (621/1999) 24.1 § 
25 k, JulkL (621/1999) 
24.1 § 32 k

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
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

§ 312
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 
24.1 § 32 k)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 292, 293, 294, 296, 297, 299, 300, 301, 304, 306 ja 309 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 295, 298, 305, 307 ja 308 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 302 ja 303 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 310, 311 ja 312 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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puheenjohtaja
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Pöytäkirja tarkastettu

Pia Kopra Petra Malin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.12.2020.


