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Kokousaika 23.03.2021 16:00 - 17:37

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

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Apter, Ted (etänä) saapui 16:20, poissa: 166 §, 167 §
Diarra, Fatim (etänä)
Harms-Aalto, Martina (etänä)
Jalovaara, Ville (etänä)
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa (etänä) saapui 16:02, poistui 17:09, saapui 

17:10, esteellinen: 176 §
Malin, Petra (etänä) saapui 16:03
Niskanen, Dani (etänä)
Oskala, Hannu (etänä) saapui 16:02
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
Vuontisjärvi, Tero (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:14, poistui 16:48, läsnä 
osa 168 §

Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Pesonen, Lumia (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:23, poissa: 186 §, 187 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
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166-187 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
166-182 §, 187 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
183 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
184 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
185-186 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
166-187 §
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§ Asia

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

167 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

168 Asia/3 Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen

169 Asia/4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 toimintakertomus

170 Asia/5 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI 
DPS 8) hankinta

171 Asia/6 Tietokoneiden ja it-tarvikkeiden hankinta toisen asteen oppivelvollisille 
opiskelijoille

172 Asia/7 Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan palveluntuottajakriteerit 
avustettavassa toiminnassa

173 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle hallin-
tosäännön muuttamiseksi

174 Asia/9 Peruskoulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankintapää-
töksen oikaiseminen

175 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lai-
nan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle

176 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lai-
nan myöntämisestä Helsingin uusi yhteiskoulu Oy:lle

177 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lai-
nan myöntämisestä Kulosaaren yhteiskoulu Oy:lle

178 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kat-
ju Aron valtuustoaloitteesta toiminnallisten viherympäristöjen lisäämi-
sestä päiväkotipihoilla

179 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Emma Karin valtuustoaloitteesta metsän lisäämisestä päiväkotipihoille

180 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ma-
ri Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksuttomasta tilasta 
jokaiseen kaupunginosaan

181 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mia 
Haglundin valtuustoaloitteesta koskien ilmastobudjetointia
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182 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta ruotsinkielisten varhais-
kasvatuspaikkojen varmistamisesta lähellä koteja

183 Asia/18 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan ammattitutkin-
non hankinta ajalla 12.4.2021-11.4.2023

184 Asia/19 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Vanha Vierto-
tie 23 sijaitsevien tilojen perusparannuksen toisen vaiheen hanke-
suunnitelmasta

185 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Nurkkatie 2 
sijaitsevan väliaikaisen lisätilan hankesuunnitelmasta

186 Asia/21 Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkasuhteen päättyminen

187 Asia/22 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 166
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 Dani Niskasen ja Fatim Diar-
ran sekä varatarkastajiksi Matias Pajulan ja Ville Jalovaaran.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Abdirahim Husu Hus-
seinin sijaan Ville Jalovaaran.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Dani Niskasen ja Fa-
tim Diarran sekä varatarkastajiksi Matias Pajulan ja Abdirahim Husu 
Husseinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 167
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 17.3.2021 § 32 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin siirtyminen Kannelmäen peruskoulussa

 19.3.2021 § 34 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin siirtyminen Kallion ala-asteen koulussa

 22.3.2021 § 35 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin siirtyminen Kannelmäen peruskoulussa

Perusopetusjohtaja

 12.3.2021 § 24 Vesalan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehto-
rin viran täyttäminen

 12.3.2021 § 25 Vuoniityn peruskouluun sijoitetun peruskoulun reh-
torin viran täyttäminen

 12.3.2021 § 26 Avustuksen hakeminen, perusopetuksen palveluko-
konaisuus, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehit-
täminen 15.1.2021 - 31.12.2021, OKM

 12.3.2021 § 27Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus koulu-
tuksellisen tasa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen varhais-
kasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa 2021-2022

 15.3.2021 § 30 Uudet lukutaidot Helsinkiin 2020 - 2021 -hankehaku
 22.3.2021 § 33 Sijaiskulujen maksaminen, perusopetuksen keskite-

tyt sijaiskulut 2021

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 12.3.2021 § 16 Hammastekniikan opetuksessa käytettävien materi-
aalien ja tarvikkeiden hankinta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

 17.3.2021 § 18 Valtion avustus nuorten työpajatoimintaan erityisa-
vustuskausi 2021

Varhaiskasvatusjohtaja

 12.3.2021 § 29 Päiväkodin nimeäminen, päiväkoti Kulkuri

Hallintopäällikkö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021 3 (87)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
23.03.2021

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

 16.3.2021 § 43 Hankintasopimuksen jatkaminen, turvajärjestelmien 
pääkäyttäjäpalvelut turvallisuuspalveluille, kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala

 18.3.2021 § 44 Hankinta, Opinpa-sanelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 16.3.2021

 § 3 Perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen 
opetuksen järjestämispaikat 

 § 4 Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021 - 2022 
 § 5 Oulunkylän ala-asteen koulun ja Metsolan ala-asteen koulun 

oppilaaksiottoalueen tarkistaminen 1.8.2021 alkaen 
 § 6 Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunnan jäsenten ja va-

rajäsenten valinta

Viranhaltijapäätökset

Suomenkielisen jaoston pöytäkirjat

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-suomenkielinen-jaosto-poytakirjat
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§ 168
Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen

HEL 2021-002535 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
yhteenvedon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 talou-
sarvion toteutumisesta sekä tilinpäätökseen liittyvän selonteon riskien-
hallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.

Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on mahdollista 
esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta esit-
tää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seuraavaan kokouk-
seen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisätarpeet koskien 
esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilashuollon lisäänty-
nyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakunnalle niistä selvi-
tyksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylittämisestä. Lau-
takunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjet-
tiin.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui ko-
kouksesta kuulemisensa jälkeen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä tekemä 496,7 
miljoonan euron tulos osoittaa entistäkin selvemmin, että kasvatuksen 
ja koulutuksen tuottavuustoimenpiteet eivät ole olleet nykytilanteessa 
välttämättömiä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kau-
punginvaltuustolle, että vuoden 2021 budjettiin tulisi myöntää 22 mil-
joonan euron ylitysoikeus niiden tuottavuustoimien perumiseksi, jotka 
sisältyvät 2021 tulosbudjettiin, eli mm. kotihoidontuen Helsinki-lisän ra-
jaaminen alle 1-vuotiaisiin, perusopetuksen jako- ja kerhotuntien sekä 
samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen 
sekä opetustuntimäärien vähentäminen, vähemmän vetovoimaisten 
ammatillisten tutkintojen lakkauttaminen, lukioiden kurssitarjonnan / 
opintojaksotarjonnan supistaminen ja vapaan sivistystyön tarjonnan 
supistaminen sekä palveluverkkotarkastelu.

Kannattaja: Vesa Korkkula
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Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien 
on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. 
Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seu-
raavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisä-
tarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilas-
huollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakun-
nalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylit-
tämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhal-
litukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 
2021 budjettiin.

Kannattaja: Ville Jalovaara

Petra Malinin ja Fatim Diarran vastaehdotuksista äänestettiin vastak-
kain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän 
ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien 
on mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. 
Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seu-
raavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisä-
tarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilas-
huollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakun-
nalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylit-
tämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhal-
litukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 
2021 budjettiin.
EI-ehdotus: Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä tekemä 496,7 
miljoonan euron tulos osoittaa entistäkin selvemmin, että kasvatuksen 
ja koulutuksen tuottavuustoimenpiteet eivät ole olleet nykytilanteessa 
välttämättömiä.  Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhal-
litukselle ja kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 budjettiin tulisi 
myöntää 22 miljoonan euron ylitysoikeus niiden tuottavuustoimien pe-
rumiseksi, jotka sisältyvät 2021 tulosbudjettiin, eli mm. kotihoidontuen 
Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin, perusopetuksen jako- ja 
kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen, ryhmäkoko-
jen kasvattaminen sekä opetustuntimäärien vähentäminen, vähemmän 
vetovoimaisten ammatillisten tutkintojen lakkauttaminen, lukioiden 
kurssitarjonnan / opintojaksotarjonnan supistaminen ja vapaan sivistys-
työn tarjonnan supistaminen sekä palveluverkkotarkastelu.
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Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville 
Jalovaara, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

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

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Tässä äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim 
Diarran vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Syksyn budjettineuvotteluissa linjattiin, että lautakuntien on 
mahdollista esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. 
Lautakunta esittää, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käy seu-
raavaan kokoukseen mennessä läpi koronapandemiasta syntyvät lisä-
tarpeet koskien esimerkiksi oppimisvelkaa, oppimisen tukea, oppilas-
huollon lisääntynyttä kysyntää, ammatillista koulutusta ja tuo lautakun-
nalle niistä selvityksen ja sen perusteella tehdyn esityksen budjetin ylit-
tämisestä. Lautakunta esittää tämän jälkeen tarvittaessa kaupunginhal-
litukselle ja kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 
2021 budjettiin.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville 
Jalovaara, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Tässä äänestyksessä kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim 
Diarran vastaehdotuksen äänin 12 – 0 (1 poissa).

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päätti hyväksyä Fatim Diarran vastaehdotuksen mukaisesti muutetun 
ehdotuksen.

Esittelijä
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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 YHTEENVETO TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMISESTA KASVA-
TUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALALLA

2 Selonteko-asiakirja riskienhallinta Kasko 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä ole-
van yhteenvedon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 
talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätökseen liittyvän selonteon ris-
kienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilasta.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on antanut kaupungin ohjeiden ja 
aikataulujen mukaisesti tiedot kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöstä var-
ten sekä selvityksen talousarvion toteutumista kaupungin toimintaker-
tomusta varten.

Käyttötalous

Käyttötalouden menot vuonna 2020 olivat noin 1,235 miljoonaa euroa 
ja tulot noin 64,7 miljoonaa euroa. Käyttötalouden nettomenot (menot-
tulot) ovat 9,8 miljoonaa euroa eli 0,8 % pienemmät kuin talousarvios-
sa. Koronaepidemialla oli merkittävä vaikutus sekä toimialan tuloihin et-
tä menoihin.

Investoinnit

Toimialan investointimäärärahat olivat 22,3 miljoonaa euroa, minkä li-
säksi toimialla oli käytettävissä 18,0 miljoonaa euroa ylitysoikeuksina 
vuodelta 2019 siirtyneiden hankintojen rahoittamiseen.   Määrärahoja ja 
ylitysoikeutta käytettiin 31,5 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäänyt osuus 
on kaupunginvaltuuston ylitysoikeuspäätöksen mukaisesti käytettävissä 
vuonna 2021. 
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Tarkempi yhteenveto talousarvion toteutumisesta on esityslistan liittee-
nä. Toisena liitteenä on tilinpäätösaineistoon sisältyvä selonteko ris-
kienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Yksityiskohtaisem-
pi selvitys toimialan toiminnasta vuonna 2020 annetaan toimialan toi-
mintakertomuksessa.

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 YHTEENVETO TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMISESTA KASVA-
TUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALALLA

2 Selonteko-asiakirja riskienhallinta Kasko 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 169
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 toimintakerto-
mus

HEL 2021-003126 T 00 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 toimintakertomuk-
sen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin sekä sen toimialojen ja laitosten toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laaditaan vuosittain ti-
linpäätöksen lisäksi Helsingin kaupungin vuosikertomus sekä toimiala- 
ja laitoskohtaiset toimintakertomukset. Kaupungin vuosikertomuksen 
sekä toimialojen ja laitosten toimintakertomusten laadinta perustuu 
kaupunginhallituksen päätökseen.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.12.1997 kehottanut silloisia vi-
rastoja ja laitoksia laatimaan vuosittain kertomuksen toiminnastaan ja 
lähettämään sen kaupunginhallitukselle tiedoksi lautakuntansa kautta. 

Hallintokeskuksen antaman ohjeen mukaan toimintakertomuksen tulee 
tarjota lukijalleen selkeästi ja havainnollisesti tietoja toimialan tai laitok-
sen kertomusvuoden toiminnasta, asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sesta, taloudesta, henkilöstöstä sekä organisaatiosta. Toimintakerto-
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muksessa on lisäksi kerrottava olennaiset toiminnassa ja organisaa-
tiossa tapahtuneet muutokset.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 toiminta-
kertomus on liitteenä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna-Kaisa Talvensaari, viestintä- ja markkinointipäällikkö, puhelin: 310 15964

hanna-kaisa.talvensaari(a)hel.fi

Liitteet

1 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 170
Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden 
(ASTI DPS 8) hankinta

HEL 2021-003185 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia asioinnin tietojärjestel-
män kehittämis- ja ylläpitotyötä Gofore Oyj:ltä.

Hankinta kohdistuu projektinhallinta-, integraattori-, määrittely- ja arkki-
tehtuuri- sekä pilvipalveluiden käytön asiantuntijapalveluihin sekä so-
velluskehitys- ja ylläpitopalveluihin.

Sovelluskehityksen asiantuntijaresurssit kohdistuvat asioinnin tietojär-
jestelmän jatkokehittämiseen. Kehittämisen tuloksena digitalisoidaan 
palveluita ja tuotetaan varhaiskasvatuksen osakokonaisuuteen seuraa-
vat sisällöt: Siirto ja muutoshakemukset, tuloselvityslomakkeet, tulore-
kisterikysely ja varhaiskasvatuksen maksupäätökset sekä proaktiivinen 
varhaiskasvatuspaikan tarjoaminen, jolla voidaan ennakoida varhais-
kasvatuspaikkojen tarvetta alueittain.

Perusopetuksen kokonaisuuteen tuotetaan seuraavat sisällöt: Painotet-
tuun opetukseen hakeutuminen sekä proaktiivisen esiopetuspaikkojen 
tarjoamisen ja hakeutumisen toiminnallisuudet.

Edellä mainittujen lisäksi asiantuntijaresursseilla ylläpidetään ja kehite-
tään käytössä olevia pilviympäristöjä ja pilvikapasiteettia sekä kehite-
tään toimialan omaa identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmää ja to-
teutetaan integraatioita eri järjestelmiin.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa asian-
tuntijaresurssipalvelu päättymään neljäntoista päivän irtisanomisajalla.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 2 950 000 euroa.

Tämä hankintapäätös kohdistuu vuosille 2021-2022.

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

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Joonas Sormunen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 26544

joonas.sormunen(a)hel.fi
Soili Haapala, Tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Asioinnin tietojärjestelmän (ASTI-hanke) kehittämisen on arvioitu sijoit-
tuvan vuosille 2019-2024. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa asioinnin 
tietojärjestelmän palvelukokonaisuus (varhaiskasvatus, perusopetus, 
lukio ja ammattiopisto), joka mahdollistaa uusia ja uudenlaisia tapoja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelujen toteuttamiseksi ja tar-
joamiseksi asiakkaille.

Hanke on julkaissut päiväkotipaikan hakemiseen, sijoittamiseen, vas-
taanottamiseen, päätökseen sekä perusopetuksen lähikoulupaikkaan 
ilmoittautumiseen ja päätösten tekoon ohjelmistokokonaisuudet asioijil-
le ja virkailijoille.

Projektien sisällä tapahtuvassa ohjelmistokehitystyössä tuotetaan jat-
kuvasti uutta ohjelmistokoodia ja kehitetään erilaisia asioinnin tietojär-
jestelmään suunniteltuja toiminnallisuuksia.

Resurssivuokralla toteutettavassa ketterässä kehityksessä hankittavat 
asiantuntijat suorittavat tilaajan määräämiä tehtäviä. Tällä tavalla toteu-
tetussa ohjelmistokehityksessä tilaaja vastaa kehitystyölle asetettujen 
lopputulosten saavuttamisesta.
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Ohjelmistokehityksen lopputulokset määräytyvät tilaajan työnohjauk-
sen, asiantuntijaresurssien tehokkuuden ja yhdessä työskentelevien 
asiantuntijoiden yhteistyön perusteella.

Hankintamenettely

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

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta-
järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dy-
naamisessa hankintajärjestelmässä 27.1.2021, määräaika tarjousten 
jättämiselle oli 17.2.2021.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa: CGI Suomi 
Oy, Gofore Oyj ja Siili Solutions Oyj.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia kahdesta kehitystiimistä, jotka 
koostuivat koodaavasta arkkitehdista, UX/UI-suunnittelijasta ja kolmes-
ta ohjelmistosuunnittelijasta.

Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tuli esittää 10 päivää en-
nen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Määräaikaan mennessä 
jätettiin yksi kysymys, johon vastattiin 10.2.2021.

Lisäksi hankintasopimuksen perusteella on mahdollista hankkia toimit-
tajalta tarjouksessa esitetyillä hinnoilla täydentäviä asiantuntijaresurs-
seja eri kehitystiimeihin sekä hankkia joustavasti lyhytkestoista sovellu-
sympäristön ylläpitoon liittyvää asiantuntijatyötä.

Tarjouspyynnössä hankinnan vuosittaiseksi laajuudeksi on arvioitu noin 
1 500 – 2 500 henkilötyöpäivää (=sitoumukseton arvio). Lisäksi hankin-
taan sisältyy optiomahdollisuus lisähankinnoista, jonka laajuudeksi on 
arvioitu noin 1 500 – 2 500 henkilötyöpäivää (=sitoumukseton arvio).

Valitun toimittajan asiantuntijaresursseja voidaan käyttää hankkeen 
keston aikana vuosina 2021-2024.

Hankintayksikkö päättää tarvittaessa erikseen uudella päätöksellä tar-
jouspyyntöön perustuvista tämän hankintapäätöksen enimmäisarvon 
ylittävistä lisä- tai jatkohankinnoista.

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen
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Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeutuessaan ja tarjouspyyntöön 
vastatessaan tarjoaja on osoittanut täyttävänsä tilaajan asettamat so-
veltuvuusvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli kokonaista-
loudellinen edullisuus, jonka perusteena käytettiin parasta hinta-laatu 
suhdetta. Hinnan painoarvo oli 40 % ja laadun painoarvo 60 %. Hinnan 
arviointiperusteena käytettiin yhteenlaskettua henkilötyötunnin hintaa 
(40 pistettä). Laatuarvioinnissa arvioitiin osaamista ja kokemusta kehi-
tystiimien haastattelujen perusteella (60 pistettä). Tarjousten vertailu 
hinta- ja laatupisteineen on esitetty liitteessä 1.

Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
teki Gofore Oyj.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväk-
syy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnois-
ta lukuun ottamatta osakkeita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvol-
taan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 2020-010092, 
20.10.2020 § 250).

Keskeisimmät sovelletut säännökset:

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

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

joonas.sormunen(a)hel.fi
Soili Haapala, Tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Tietohallinto
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§ 171
Tietokoneiden ja it-tarvikkeiden hankinta toisen asteen oppivelvolli-
sille opiskelijoille

HEL 2021-003263 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää hankintatoimivaltansa 
toimialajohtajalle toisen asteen oppivelvollisille opiskelijoille hankitta-
vien tietokoneiden ja it-tarvikkeiden osalta enintään 3,0 miljoonaan eu-
roon (alv 0 %) määräaikaisesti vuoden 2021 loppuun saakka. Hankin-
nat tehdään Helsingin kaupungin puitejärjestelyn mukaisesti. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Seppo Perälä, ICT-opetusteknologiapäällikkö, puhelin: 310 36299

seppo.perala(a)hel.fi
Julle Keihänen, hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankinnan ennakoitu arvo

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimustoimittajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kas-

vatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkoituksena on hankkia toisella asteella aloittaville oppivelvollisille, 
maksuttomaan opetukseen oikeutetuille opiskelijoille tietokoneet sekä 
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tarvittavat it-tarvikkeet. Liitteenä on arvio tietokoneiden ja it-tarvikkeiden 
kokonaiskustannuksista ja opiskelijamäärästä.

Helsingin kaupungilla on puitejärjestely IT-laitteiden ja niihin liittyvien 
palveluiden hankinnasta (dnro: HEL 2018-007901), jonka perusteella, 
kaupunginkanslia on minikilpailuttanut IT-laitteiden ja niihin liittyvien 
palveluiden toimittajat (HEL 2020-011118). Ensisijaiset toimittajat ovat 
Tietokeskus Finland Oy ja Dustin Finland Oy, joilta tullaan hankkimaan 
tarvittavat tietokoneet ja it-tarvikkeet puitesopimuksen mukaisesti.

Hankintatoimivallan siirto perustuu koronaviruksesta johtuviin toimitta-
jien toimitusvaikeuksiin, joka on johtanut siihen, että laitteiden toimitu-
sajat ovat pitkiä. Toimivallan siirrolla nopeutetaan hankintaprosessia, 
jotta toimiala voi edetä ripeästi hankinnoissa sitten, kun lopulliset kou-
lukohtaiset hankintamäärät ovat selvillä. Näin lautakuntaan vältetään 
viemästä hankintapäätöstä, joka ei ole yhteneväinen lopullisten tilaus-
määrien kanssa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi
Seppo Perälä, ICT-opetusteknologiapäällikkö, puhelin: 310 36299

seppo.perala(a)hel.fi
Julle Keihänen, hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankinnan ennakoitu arvo

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimustoimittajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kas-

vatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

ICT-hankinnat
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§ 172
Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan palveluntuottajakri-
teerit avustettavassa toiminnassa

HEL 2021-002800 T 12 00 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä seuraavat palvelun-
tuottajakriteerit perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustetta-
vassa toiminnassa:

1. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa perusope-
tuslakia, lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämises-
tä ja asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Toi-
minnan tulee perustua Opetushallituksen 19.1.2011 vahvistamiin pe-
rusteisiin ja Helsingin kaupungissa noudatettaviin toimintaa ohjaaviin 
päätöksiin, linjauksiin ja Helsingin perusopetuksen iltapäivätoiminnan 
toimintasuunnitelmaan.

2. Palveluntuottajalla on koulutukselliset valmiudet ja ammatillista 
osaamista järjestää kyseistä palvelua koko kohderyhmälle (1.–2.-
luokkalaiset sekä 3.–9.-luokkalaisten erityisen tuen oppilaat) tai osoit-
taa aikaisempaa kokemusta iltapäivätoiminnasta tai vastaavasta toi-
minnasta. Lisäksi palveluntuottajan on tunnettava työelämän lainsää-
dännön työnantajille asettamat velvoitteet ja sitouduttava toimimaan 
niiden mukaisesti.

3. Palveluntuottajalla on henkilöstönsä esihenkilönä hyvä osaaminen 
johtaa henkilökuntaansa ennakoimattomissa vahinko-tai tapaturmati-
lanteissa. Palveluntuottaja ymmärtää ensi sijaisen vastuunsa huolehtia 
päivittäisessä toiminnassaan oppilaiden turvallisuudesta sekä toimia 
asiantuntevasti ja pedagogisesti yhteistyössä huoltajien ja koulun hen-
kilökunnan kanssa.

4. Jos toimintaa toteutetaan koulun tiloissa, tulee toiminnan sisältö ja 
toimintatavat soveltua koulun toimintakulttuuriin ja oppimis- ja toimin-
taympäristöön. Muissa kuin koulujen tiloissa toimiminen edellyttää Hel-
singin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapal-
veluiden erillistä tilojen hyväksymistä, ellei tila ole jo aikaisemmin käyt-
töönotettu kyseiseen tai vastaavaan toimintaan.

5. Palveluntuottajalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa toiminta. 
Palveluntuottajan tulee noudattaa kirjanpitolakia ja muita palveluntuot-
tajan taloutta ohjaavia säännöksiä.
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6. Palveluntuottaja on yhteisö tai muu vastaava, joka on merkitty kaup-
pa-, yhdistys- tai muuhun vastaavaan rekisteriin sekä ennakkoperintä- 
ja työnantajarekisteriin.

7. Palveluntuottaja hakee määräajassa kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan myöntämää toiminta-avustusta seuraavan koulun lukuvuoden ai-
kaiseen toimintaan.

8. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palveluntuottajan välillä al-
lekirjoitetaan toistaiseksi voimassa oleva sopimus, josta ilmenevät pal-
veluntuottajan ja kaupungin tehtävät. Sopimus uusien palveluntuotta-
jien kanssa tehdään aina ensimmäisenä toimintavuonna vuodeksi.

9. Palveluntuottajaa edustava henkilö ei voi samanaikaisesti olla palve-
lusuhteessa Helsingin kaupunkiin (Helsingin kaupungin henkilöstökes-
kuksen ohje, Toimeksiantosopimus 21.12.2006 nro 35).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

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

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta päätti 13.12.2011 (§ 242) perusopetuksen iltapäivä-
toiminnan palveluntuottajakriteerit. Palveluntuottajakriteerit päivitetään 
lisäämällä kohta 3 uutena asiana.

Kohta 3 lisätään, koska toiminnassa sattuu joskus esinevahinkoja tai 
lieviä tapaturmia. Asioita hoidettaessa on noussut tärkeäksi asiaksi 
nostaa palveluntuottajien kyky johtaa henkilökuntaansa ennakoimatto-
missa tilanteissa. Palveluntuottajalta edellytetään valmistautumista ja ti-
lanteiden ennakointia. Heiltä odotetaan ammattitaitoista asioiden hoi-
tamista ja vastuun kantamista kaikissa heidän palvelussaan tapahtu-
neissa tilanteissa eikä vastuuta tilannejohtamisesta voida siirtää ohjaa-
jille.
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Kriteerien toteutumista seurataan palveluntuottajan ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiantuntijan välisissä vuosikeskusteluissa, huol-
tajaseurannan tuloksien avulla, eri kanavien kautta saapuvien huoltaja-
palautteiden kautta sekä rehtoreiden ja aluekoordinaattoreiden yhteis-
työpalavereissa ja toimipaikkavierailujen keskusteluissa. Ennen seu-
raavaa avustusvalmistelua sekä uusia palveluntuottajia rekrytoitaessa 
tarkistetaan palveluntuottajakriteerien täyttyminen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

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

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 173
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle hal-
lintosäännön muuttamiseksi

HEL 2021-001760 T 00 01 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että hallintosäännön 15 luvun 5 §:n 
1 momentin 3 kohta "päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämispaikoista" siirretään varhaiskasvatusjohtajan toimivallasta 
perusopetusjohtajan toimivaltaan hallintosäännön 15 luvun 6 §:n 5 
kohdaksi. 

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 15 luvun 5 § ja 6 § kuuluvat seu-
raavasti:

5 § Varhaiskasvatusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei varhaiskas-
vatusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, varhaiskas-
vatusjohtaja

1 ottaa lapset varhaiskasvatukseen ja oppilaat esiopetukseen

2 päättää hoitopaikkojen määrästä sekä varhaiskasvatuksen toimin-
tayksiköiden aukioloajoista ja nimistä

3 päättää varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tai esiopetuksessa ole-
van oppilaan erityisen tuen järjestämisestä.

6 § Perusopetusjohtajan toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei perusope-
tusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, perusopetus-
johtaja

1 ottaa oppilaat perusopetukseen

2 päättää perusopetuksessa olevan oppilaan erityisen tuen järjestämi-
sestä sekä säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

3 päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen 
yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin

4 vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä ope-
tuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta
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5 päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja on 25.11.2020 (§ 
131) vahvistanut toimialan toimintasäännön. Toimintasäännössä toi-
mialajohtaja on siirtänyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yksi-
kön varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuudesta peru-
sopetuksen palvelukokonaisuuden alueellisiin palveluihin 4. Toiminnan 
suunnittelu ja ohjaus on perusopetuksen palvelukokonaisuudessa, jo-
ten hallintosääntöä tulee muuttaa siten, että perusopetusjohtaja päät-
tää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
Kaupunginkanslia
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§ 174
Peruskoulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta-
päätöksen oikaiseminen

HEL 2020-010443 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikaista kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan toimialajohtajan päätöstä 2.2.2021 (§ 11) ”Teknisen 
työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta peruskouluille” hankinnan koh-
teena olevan ryhmä 9 ”Laatikosto” osalta.

Päätöksen oikaisemisen perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta 
valitsi ryhmän 9 toimittajaksi Würth Oy:n (0202881-6). Lisäksi hankin-
tapäätöksen itseoikaisun perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunta 
valitsi Step Systems Oy:n (0909748-6) kohteen varatoimittajaksi.

Hankintasopimus hankinnan kohteena olevan ryhmän 9 ”Laatikosto” 
osalta syntyy vasta osapuolten erikseen allekirjoittamilla asiakirjoilla, 
joilla täydennetään alkuperäistä hankintasopimusta itseoikaisun koh-
teena olevan ryhmä osalta. 

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
seen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Toimialajohtajan tekemässä peruskoulujen teknisen työn työkalujen ja 
tarvikkeiden hankintaa koskevassa päätöksessä 2.2.2021 (§ 11) on 
havaittu virhe. Virhe havaittiin, kun yksi kilpailutukseen osallistunut tar-
joaja ilmoitti asiasta toimialan edustajille.  

Alkuperäiseen hankintapäätökseen on jäänyt virhe hankinnan kohteena 
olevan ryhmän 9 osalta. Step Systems Oy oli tarjoukseensa liittämäs-
sään txt-muotoisessa hintaliitteessä tarkentanut tarjoamansa ryhmän 9 
tuotteiden hintatietoja. Nämä tiedot olivat jääneet toimialalta havaitse-
matta tarjousten vertailun yhteydessä, minkä seurauksena Step Sys-
tems Oy:ltä ei ollut pyydetty täsmennystä tarjoukseensa ja se katsottiin 
virheellisesti voittaneen ryhmän 9 ”Laatikosto” tarjousvertailun. 

Toimiala on lisäksi kuullut asiassa Würth Oy:tä, jonka asemaan tämä 
itseoikaisupäätös vaikuttaa.

 Hintapisteet Laatupisteet Kokonaispisteet
Step Systems 
Oy

78,83 3,33 82,16

Würth Oy 80,00 20,00 100,00

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
seen

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 
02.02.2021 § 11

HEL 2020-010443 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti, esitystekstistä ilme-
nevin perustein hyväksyä seuraavat tarjoukset kokonaistaloudellisesti 
edullisimpana järjestelyyn, jossa sopimuksen kesto on kaksi (2) vuotta 
ja sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mit-
taisella optiokaudella:

Työkaluryhmä Valittu toimit-
taja

Valittu varatoi-
mittaja

Ryhmä 1: Mitat Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 2: Pihdit Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 3: Vasarat Würth Oy Step Systems Oy
Ryhmä 4: Sahat Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 5: Höylät Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 6: Taltat Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 7: Puukot Würth Oy Step Systems Oy
Ryhmä 8: Viilat 
kahvoineen

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 9: Laati-
kosto

Step Systems 
Oy

Würth Oy

Ryhmä 10: Merk-
kaus, niittaus ym.

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 11: Puris-
timet

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 12: Avai-
met

Würth Oy ETRA OY

Ryhmä 13: Avain-
sarja

Ab Bäck & Co 
Oy

Würth Oy

Ryhmä 14: Jakoa-
vain

Würth Oy ETRA OY

Ryhmä 15: Pelti-
sakset

Lekolar-Printel 
Oy

Würth Oy

Ryhmä 16: Kuu-
makäsittely

Würth Oy Step Systems Oy

Ryhmä 17: Metal-
lityö

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 18: Kierre- Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
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työkaluja
Ryhmä 19: Elekt-
roniikka

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 20: Polt-
taminen, merk-
kaus ym.

Step Systems 
Oy

Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 21: Porat Würth Oy Lekolar-Printel Oy
Ryhmä 22: Kone-
terä puulle

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 23: Reikä-
saha puulle

Würth Oy ETRA OY

Ryhmä 24: Eri-
koishöylä

Ab Bäck & Co 
Oy

Würth Oy

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 400 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 20.11.2020 
päivättyyn tarjouspyyntöön Teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden 
hankinta peruskouluille HEL 2020-010443. Hankinta on toteutettu 
avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 22.11.2020 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi ja TED:issä 
25.11.2020. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 23.12.2020.

Määräaikaan mennessä saapui 9 tarjousta: Ab Bäck & Co Oy 
(0209238-3), Ahlsell Oy (1819153-8), AWtools Oy (1045424-1), ETRA 
OY (01078010), Kouluelektroniikka Oy (FI05973274), Lekolar-Printel 
Oy (1546343-8), Step Systems Oy (0909748-6), TT-TOOLS Oy 
(0897147-7) ja Würth Oy (0202881-6).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa ”Tarjoyspyynnön muut ehdot” on esitetty tar-
joajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
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Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville tuotteille ja niiden toimitukselle laadullisia vaati-
muksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden ja niiden toimituk-
sen on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole 
täyttyneet tai niistä ei ole tarjottu vaadittuja tietoja, on tarjottu tuote hy-
lätty tarjouspyynnön vastaisena.

Ab Bäck & Co Oy:n, ETRA Oy:n, Lekolar-Printel Oy:n, Step Systems 
Oy:n ja Würth Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnön kohdassa ”Tarjouspyynnön muut ehdot”  vaaditaan 
tarjoajia Tarjoaja lataamaan tarjouksensa liitteeksi kuvallinen esite, jos-
sa kaikki tarjotut tuotteet ja niiden tekniset tiedot on ryhmiteltynä tuote-
ryhmittäin (1-24, niiden tuoteryhmien osalta, joihin tarjoaa). Ahlsell 
Oy:n, AWtools Oy:n, Kouluelektroniikka Oy:n ja TT-TOOLS Oy:n tar-
joukset ovat puutteellisia tältä osin ja hylätään.

Ahlsell Oy:n tarjouksesta puuttuu edellä mainitun lisäksi myös seuraa-
vat, tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot" vaaditut 
liitteet: 
A) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista, B) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, C) Selvitys 
siitä, että Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
vät taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset hankinnan suorittami-
seen, D) Alihankkijaselvitys, E) Tarjoajan kuvaus ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmästään. A ja B:n osalta hankintayksikkö tarkasti tiedot 
tilaajavastuuraportin kautta. Muiden vaadittujen liitteiden osalta vaadit-
tuja liitteitä ei oltu liitetty tarjoukseen, eikä hankintayksikkö voinut tar-
kastaa edellytettyjä liitteitä käytössäänolevista tietokannoista.

Tarjousten vertailu

Hankinta on jaettu 24 työkaluryhmään eli hankinnan kohteiseen. Tar-
jouksen sai tehdä yhdestä, useammasta tai kaikista työkaluryhmistä, 
kuitenkin siten, että kaikki yksittäisen ryhmän työkalut oli tarjottava. Jo-
kaiseen työkaluryhmään valitaan yksi toimittaja ja varatoimittaja.

Vertailtavat tuotteet ja niiden vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön 
hintaliitteellä. Vertailu suoritettiin työkaluryhmäkohtaisesti. 

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
halvinta hintalaatusuhdetta. Hinnan painoarvo oli 80 % ja laadun pai-
noarvo 20 %.
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Työkaluryhmäkohtainen halvin tarjoushinta sai 80 pistettä ja muut las-
kettiin suhteutettuna kaavalla: halvin tarjottu hinta / tarjottu hinta * 80.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita. 
Laadun pisteet muodostuivat tuotteille tarjotun takuuajan mukaisesti. 
Pisimmän takuuajan tarjonnut sai 20 pistettä ja muiden pisteet laskettiin 
kaavalla: tarjottu takuuaika / pisin tarjottu takuuaika x 20. Pisin hyväk-
syttävä takuuaika oli 30 vuotta.

Tarjoajan työkaluryhmäkohtainen kokonaispistemäärä saatiin laskemal-
la työkaluryhmäiset laatu- ja hintapisteet yhteen. 

Kunkin työkaluryhmän korkeimmat pisteet saanut tarjoaja valittiin ensi-
sijaiseksi tarjoajaksi ja toiseksi korkeimmat pisteet saanut tarjoaja valit-
tiin varatoimittajaksi seuraavasti:

Työkaluryhmä Valittu toimit-
taja

Valittu varatoi-
mittaja

Ryhmä 1: Mitat Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 2: Pihdit Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 3: Vasarat Würth Oy Step Systems Oy
Ryhmä 4: Sahat Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 5: Höylät Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 6: Taltat Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
Ryhmä 7: Puukot Würth Oy Step Systems Oy
Ryhmä 8: Viilat 
kahvoineen

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 9: Laati-
kosto

Step Systems 
Oy

Würth Oy

Ryhmä 10: Merk-
kaus, niittaus ym.

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 11: Puris-
timet

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 12: Avai-
met

Würth Oy ETRA OY

Ryhmä 13: Avain-
sarja

Ab Bäck & Co 
Oy

Würth Oy

Ryhmä 14: Jakoa-
vain

Würth Oy ETRA OY

Ryhmä 15: Pelti-
sakset

Lekolar-Printel 
Oy

Würth Oy

Ryhmä 16: Kuu-
makäsittely

Würth Oy Step Systems Oy

Ryhmä 17: Metal- Würth Oy Ab Bäck & Co Oy
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lityö
Ryhmä 18: Kierre-
työkaluja

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 19: Elekt-
roniikka

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 20: Polt-
taminen, merk-
kaus ym.

Step Systems 
Oy

Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 21: Porat Würth Oy Lekolar-Printel Oy
Ryhmä 22: Kone-
terä puulle

Würth Oy Ab Bäck & Co Oy

Ryhmä 23: Reikä-
saha puulle

Würth Oy ETRA OY

Ryhmä 24: Eri-
koishöylä

Ab Bäck & Co 
Oy

Würth Oy

Tarjousten osa-aluekohtainen vertailu laatu- ja hintapisteineen on tä-
män päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa (Liite 1).

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta on mahdollista jatkaa 
kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen so-
pimuskauden päättymistä option käyttöönotosta.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palvelun-
tuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.

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

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti. 

Lisätiedot
Suvi Ketene, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033
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kari.salovaara(a)hel.fi
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§ 175
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
lainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys 
ry:lle

HEL 2021-000213 T 02 05 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon lainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatu-
syhdistys ry:lle:

Lautakunta toteaa antaneensa 22.9.2020 (§ 240) puoltavan lausunnon 
Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta. Lau-
sunto koskee alueellisista koulutustarpeista syntyviä tilatarpeita. Hank-
keen teknisistä tarpeista ja ratkaisuista on antanut lausunnon kaupun-
kiympäristön toimiala.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa edelleen hankesuunnitelmaa. 
Lautakunnalta ei ole pyydetty kannanottoa lainahakemuksesta, vaan 
siihen liittyen näkemystä
- kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle kuu-
luvista kustannuksista sekä
- toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten 
liitännäiskustannuksissa jatkossa.

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu ja it-
senäinen koulutuksen järjestäjä. Valtioneuvosto on myöntänyt koululle 
järjestämisluvan eli luvan järjestää perusopetusta. Perusopetuslain 3. 
luvun 7 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuk-
sen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen 
ja että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat 
sopineet asiasta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että ha-
kijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmu-
kaiseen järjestämiseen. 

Yksityiset koulut saavat rahoituksensa perusopetuksen järjestämiseen 
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta oppilaiden kotikuntien 
maksamina kotikuntakorvauksina, joiden suuruudesta päättää vuosit-
tain valtio. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa oppilas-ja opiskelijahuol-
tolain 2 luvun 9 §:n mukaisesti koulun sijaintikuntana opiskeluhuollon 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaiden kotipaikas-
ta riippumatta.
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Lähtökohtaisesti opetus tulisi pystyä järjestämään edellä todetulla ra-
hoituksella. Sopimuksin Helsinki on kuitenkin halunnut turvata sen, että 
sopimuskouluilla on käytössään helsinkiläisten oppilaiden osalta samat 
oppilaskohtaiset resurssit (sama palvelutaso) kuin niillä olisi kaupungin 
kouluina.  Korvausta on maksettu, jos kaupungin koulujen määrärahat 
oppilasta kohti ovat ylittäneet Helsingin sopimuskouluille lain perusteel-
la maksaman kotikuntakorvauksen oppilasta kohti. Korvausta on mak-
settu viime vuosina kahdelle neljästätoista kaupungin sopimuskoulusta. 
12 sopimuskoululla kotikuntakorvaus on tuottanut paremman resur-
soinnin, kuin minkä koulut olisivat saaneet kaupungin kouluina.

Kuntien maksamien kotikuntakorvauksien pohjana oleviin kustannuk-
siin sisällytetään ns. pienet investointimenot, joiden kokonaiskustan-
nukset alittavat valtioneuvoston perustamishankkeelle säädetyn vä-
himmäismäärän, 400 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Nämä pienet in-
vestointimenot huomioidaan myös sopimuskoulujen kustannuksissa 
kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden liitän-
näiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarviossa 
ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 8.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Lauttasaaren yhteiskoulu ry:n lainahakemuksesta. Hankkeen 
kustannusarvio on noin 13,6 miljoonaa euroa (alv 24 %), minkä lisäksi 
lainaa on haettu 1,9 miljoonaa (alv 24 %) euroa tilojen kalustamiseen ja 
varustamiseen. Lainaa haetaan yhteensä 15,4 miljoonaa euroa hank-
keen, kalustuksen ja varustuksen arvonlisäverollisille kustannuksille.
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Lautakunnalta pyydetään lausuntopyynnössä näkemystä

 kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle 
kuuluvista kustannuksista sekä

 toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten 
liitännäiskustannuksissa jatkossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 8.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 176
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
lainan myöntämisestä Helsingin uusi yhteiskoulu Oy:lle

HEL 2020-012864 T 02 05 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon lainan myöntämisestä Helsingin uusi yhteiskoulu Oy:lle:

Lautakunta toteaa antaneensa 22.9.2020 (§ 239) puoltavan lausunnon 
Helsingin uuden yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta. Lau-
sunto koskee alueellisista koulutustarpeista syntyviä tilatarpeita. Hank-
keen teknisistä tarpeista ja ratkaisuista on antanut lausunnon kaupun-
kiympäristön toimiala.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa edelleen hankesuunnitelmaa. 
Lautakunnalta ei ole pyydetty kannanottoa lainahakemuksesta, vaan 
siihen liittyen näkemystä
- kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle kuu-
luvista kustannuksista sekä
- toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten 
liitännäiskustannuksissa jatkossa.

Helsingin uusi yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu ja it-
senäinen koulutuksen järjestäjä. Valtioneuvosto on myöntänyt koululle 
järjestämisluvan eli luvan järjestää perusopetusta. Perusopetuslain 3. 
luvun 7 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuk-
sen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen 
ja että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat 
sopineet asiasta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että ha-
kijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmu-
kaiseen järjestämiseen. 

Yksityiset koulut saavat rahoituksensa perusopetuksen järjestämiseen 
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta oppilaiden kotikuntien 
maksamina kotikuntakorvauksina, joiden suuruudesta päättää vuosit-
tain valtio. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa oppilas-ja opiskelijahuol-
tolain 2 luvun 9 §:n mukaisesti koulun sijaintikuntana opiskeluhuollon 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaiden kotipaikas-
ta riippumatta.

Lähtökohtaisesti opetus tulisi pystyä järjestämään edellä todetulla ra-
hoituksella. Sopimuksin Helsinki on kuitenkin halunnut turvata sen, että 
sopimuskouluilla on käytössään helsinkiläisten oppilaiden osalta samat 
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oppilaskohtaiset resurssit (sama palvelutaso) kuin niillä olisi kaupungin 
kouluina.  Korvausta on maksettu, jos kaupungin koulujen määrärahat 
oppilasta kohti ovat ylittäneet Helsingin sopimuskouluille lain perusteel-
la maksaman kotikuntakorvauksen oppilasta kohti. Korvausta on mak-
settu viime vuosina kahdelle neljästätoista kaupungin sopimuskoulusta. 
12 sopimuskoululla kotikuntakorvaus on tuottanut paremman resur-
soinnin, kuin minkä koulut olisivat saaneet kaupungin kouluina.

Kuntien maksamien kotikuntakorvauksien pohjana oleviin kustannuk-
siin sisällytetään ns. pienet investointimenot, joiden kokonaiskustan-
nukset alittavat valtioneuvoston perustamishankkeelle säädetyn vä-
himmäismäärän, 400 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Nämä pienet in-
vestointimenot huomioidaan myös sopimuskoulujen kustannuksissa 
kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden liitän-
näiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarviossa 
ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula. Esteellisyyden syy: palvelussuhdejääviys 
(hallintolain 28.1 § kohta 4).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 lainahakemus_HUYK_ei allekirjoituksia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Helsingin uusi yhteiskoulu oy:n lainahakemuksesta. Hankkeen 
kustannusarvio on noin 14,6 miljoonaa euroa (alv 24 %).

Lautakunnalta pyydetään lausuntopyynnössä näkemystä
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 kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle 
kuuluvista kustannuksista sekä

 toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten 
liitännäiskustannuksissa jatkossa

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 lainahakemus_HUYK_ei allekirjoituksia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 177
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
lainan myöntämisestä Kulosaaren yhteiskoulu Oy:lle

HEL 2021-000370 T 02 05 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon lainan myöntämisestä Kulosaaren yhteiskoulu Oy:lle:

Lautakunta toteaa antaneensa 22.9.2020 (§ 238) puoltavan lausunnon 
Kulosaaren yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta. Lausunto 
koskee alueellisista koulutustarpeista syntyviä tilatarpeita. Hankkeen 
teknisistä tarpeista ja ratkaisuista on antanut lausunnon kaupunkiympä-
ristön toimiala.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa edelleen hankesuunnitelmaa. 
Lautakunnalta ei ole pyydetty kannanottoa lainahakemuksesta, vaan 
siihen liittyen näkemystä
- kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle kuu-
luvista kustannuksista sekä
- toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten 
liitännäiskustannuksissa jatkossa.

Kulosaaren yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu ja itse-
näinen koulutuksen järjestäjä. Valtioneuvosto on myöntänyt koululle 
järjestämisluvan eli luvan järjestää perusopetusta. Perusopetuslain 3. 
luvun 7 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuk-
sen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen 
ja että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat 
sopineet asiasta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että ha-
kijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmu-
kaiseen järjestämiseen. 

Yksityiset koulut saavat rahoituksensa perusopetuksen järjestämiseen 
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta oppilaiden kotikuntien 
maksamina kotikuntakorvauksina, joiden suuruudesta päättää vuosit-
tain valtio. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa oppilas-ja opiskelijahuol-
tolain 2 luvun 9 §:n mukaisesti koulun sijaintikuntana opiskeluhuollon 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaiden kotipaikas-
ta riippumatta.

Lähtökohtaisesti opetus tulisi pystyä järjestämään edellä todetulla ra-
hoituksella. Sopimuksin Helsinki on kuitenkin halunnut turvata sen, että 
sopimuskouluilla on käytössään helsinkiläisten oppilaiden osalta samat 
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oppilaskohtaiset resurssit (sama palvelutaso) kuin niillä olisi kaupungin 
kouluina.  Korvausta on maksettu, jos kaupungin koulujen määrärahat 
oppilasta kohti ovat ylittäneet Helsingin sopimuskouluille lain perusteel-
la maksaman kotikuntakorvauksen oppilasta kohti. Korvausta on mak-
settu viime vuosina kahdelle neljästätoista kaupungin sopimuskoulusta. 
12 sopimuskoululla kotikuntakorvaus on tuottanut paremman resur-
soinnin, kuin minkä koulut olisivat saaneet kaupungin kouluina.

Kuntien maksamien kotikuntakorvauksien pohjana oleviin kustannuk-
siin sisällytetään ns. pienet investointimenot, joiden kokonaiskustan-
nukset alittavat valtioneuvoston perustamishankkeelle säädetyn vä-
himmäismäärän, 400 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Nämä pienet in-
vestointimenot huomioidaan myös sopimuskoulujen kustannuksissa 
kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden liitän-
näiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarviossa 
ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 kulosaaren yk_lainahakemus_ei allekirjoitusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Kulosaaren yhteiskoulu oy:n lainahakemuksesta. Hankkeen 
kustannusarvio on noin 15,4 miljoonaa euroa (alv 24 %), minkä lisäksi 
lainaa on haettu 1,0 miljoonaa (alv 24 %) euroa tilojen kalustamiseen ja 
varustamiseen. Lainaa haetaan 13,2 miljoonaa euroa hankkeen, kalus-
tuksen ja varustuksen arvonlisäverottomalle kustannukselle.

Lautakunnalta pyydetään lausuntopyynnössä näkemystä
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 kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle 
kuuluvista kustannuksista sekä

 toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten 
liitännäiskustannuksissa jatkossa

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 kulosaaren yk_lainahakemus_ei allekirjoitusta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.03.2021 
§ 26

HEL 2021-000370 T 02 05 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon Kulosaaren yhteis-
koulun laajennusosan hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lai-
noittamiskelpoisuudesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen(a)hel.fi
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§ 178
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Katju Aron valtuustoaloitteesta toiminnallisten viherympäristöjen 
lisäämisestä päiväkotipihoilla

HEL 2020-011664 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Katju Aron toiminnallisia viherympäristöjä 
koskevasta valtuustoaloitteesta:

Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä

Päiväkotipihojen pihamateriaalien ja -toimintojen tulee edistää varhais-
kasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Piha ja tilat suunnitel-
laan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi 
oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja 
erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä 
oppimisen paikkoina.

Tila- ja pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tar-
koituksenmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että hen-
kilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Piha ja tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kau-
punkia ja erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämys-
ten sekä oppimisen paikkoina.

Päiväkotien piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnal-
lisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden 
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvotta-
vuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppi-
mis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille, 
että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henki-
lökunta ja lapset osallistuvat pihojen ja niiden toimintojen suunnitteluun.

Tontin ja sen lähiympäristön lähtökohdat asettavat suunnittelulle reu-
naehdot. Ulkotilan sijainti ja koko sekä rakennuksen muoto ja sijainti 
vaikuttavat ulkotilan luonteeseen ja sinne määriteltäviin toimintoihin. 
Ulkotiloissa käytettävät materiaalit ovat terveellisiä, kulutusta kestäviä, 
käyttötarkoituksen mukaisia sekä rakennusfysikaalisesti kestäviä. Li-
säksi materiaalivalinnat ovat ekologisia ja oppimisympäristön monimuo-
toisuutta lisääviä. Sisäänkäyntien edustat ja alueet, joissa käyttötarkoi-
tus sitä vaatii (esim. pelialue), päällystetään kovalla pinnalla. Muualla 
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oppimisympäristössä suositaan mahdollisimman luonnonmukaisia ja 
läpäiseviä materiaaleja, kuten leikkihiekkaa tai kunttaa.

Päiväkotien pihojen suunnittelua ohjaa valtakunnallisten lakien ja mää-
räysten lisäksi Helsingin kaupungin valtuustotavoitteet.

Toimintamallin kehittäminen

Toiminnallisten viherympäristöjen ja luontoelementtien lisääminen tulee 
suunnitella ja toteuttaa yhdessä käyttäjätoimialan kanssa pihan toimin-
nollisuuden varmistamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa pihojen ja pintarakenteiden 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä. Niillä on suuri vai-
kutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimialan 
käyttökustannuksiin.

Piha-alueiden luonnonmukaisuuden mahdollisella lisäämisellä ei ole 
kustannusvaikutuksia Tilojen ja sisäilmaolosuhteiden toimivuuden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi tulee sisäänkäyntien lähialueet myös 
jatkossa rakentaa kovapintaisina.

Helsingin kaupunki on pilottina toteuttanut muutamien päiväkotien pi-
hoille istutuslaatikoita, joiden ylläpito on osoittautunut odotettua haas-
tavammaksi. Lisäksi istutukset ovat toiminta-ajan ulkopuolella joutuneet 
ilkivallan kohteeksi. Toimiala selvittää miten istutuslaatikoiden ylläpitoa 
voisi helpottaa ja ilkivaltaa rajoittaa, jotta niiden toteuttaminen  olisi jat-
kossa tarkoituksenmukaista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Katju Aron valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 2.4.2021 mennessä valtuutettu Katju Aron ja 16 muun allekirjoit-
taneen valtuustoaloitteesta toiminnallisten viherympäristöjen lisäämi-
sestä päiväkotipihoilla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Katju Aron valtuustoaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 179
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Emma Karin valtuustoaloitteesta metsän lisäämisestä päiväkotipi-
hoille

HEL 2020-012175 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Emma Karin valtuustoaloitteesta, jossa 
esitetään metsän tuomista päiväkoteihin:

Voimassa oleva toimintamalli

Päiväkotipihat ovat osa toimintaympäristöä, joten pihamateriaalien ja -
toimintojen tulee edistää  varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Tila- 
ja pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituk-
senmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilö-
kunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Piha ja tilat 
suunnitellaan kaikille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi op-
pimisympäristöksi. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään koko kaupunkia 
ja erityisesti lähialuetta oppimisen ja luontoelämysten paikkoina, mikä 
vahvistaa lasten luontosuhteen muodostumista. 

Päiväkotien piha-alueiden varustelun tulee tukea varhaiskasvatus-
suunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa ote-
taan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus 
ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Henkilökunta ja 
lapset osallistuvat pihojen ja niiden toimintojen suunnitteluun. 

Tontin ja sen lähiympäristön lähtökohdat asettavat suunnittelulle reu-
naehdot. Ulkotilan sijainti ja koko sekä rakennuksen muoto ja sijainti 
vaikuttavat ulkotilan luonteeseen ja sinne määriteltäviin toimintoihin. 
Ulkotiloissa käytettävät materiaalit ovat terveellisiä, kulutusta kestäviä, 
käyttötarkoituksen mukaisia sekä rakennusfysikaalisesti kestäviä. Li-
säksi materiaalivalinnoilla lisätään pihan ekologisuutta ja oppimisympä-
ristön monimuotoisuutta. Piha-alueen suunnittelussa suositaan mahdol-
lisimman luonnonmukaisia ja läpäiseviä materiaaleja, kuten leikkihiek-
kaa tai kunttaa.

Päiväkotipihojen suunnittelua ohjaa valtakunnallisten lakien ja mää-
räysten lisäksi Helsingin kaupungin valtuustotavoitteet.

Toimintamallin kehittäminen
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Metsäpohjan tai istutuslaatikoiden mahdollinen lisääminen tulee suun-
nitella ja toteuttaa yhdessä käyttäjätoimialan kanssa piharatkaisujen 
toiminnollisuuden varmistamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa pihojen ja pintarakenteiden 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä. Niillä on suuri vai-
kutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimialan 
käyttökustannuksiin. 

Piha-alueiden luonnonmukaisuuden mahdollisella lisäämisellä ei ole 
kustannusvaikutuksia. Tilojen ja sisäilmaolosuhteiden toimivuuden ja 
turvallisuuden varmistamiseksi tulee sisäänkäyntien lähialueet myös 
jatkossa rakentaa kovapintaisina.

Helsingin kaupunki on pilottina toteuttanut muutamien päiväkotien pi-
hoille istutuslaatikoita, joiden ylläpito on osoittautunut odotettua haas-
tavammaksi. Lisäksi istutukset ovat toiminta-ajan ulkopuolella joutuneet 
ilkivallan kohteeksi. Toimiala selvittää miten istutuslaatikoiden ylläpitoa 
voisi helpottaa ja ilkivaltaa rajoittaa, jotta niiden toteuttaminen  olisi jat-
kossa tarkoituksenmukaista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin valtuustoaloite metsän tuomisesta päiväkoteihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 5.4.2021 mennessä valtuutettu Emma Karin ja 27 muun allekir-
joittaneen valtuustoaloitteesta metsän tuomisesta päiväkoteihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin valtuustoaloite metsän tuomisesta päiväkoteihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 180
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksuttomasta 
tilasta jokaiseen kaupunginosaan

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä 
olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksutto-
masta tilasta jokaiseen kaupunginosaan:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana, että toimialan 
käytössä olevien tilojen asukaskäyttöä lisätään edelleen. Kaupungin-
hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä toimitilastrategiassa tavoitel-
laan sitä, että kaupungin tilat pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä  ja 
siten tilat tehdään mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö 
mahdollistetaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luovuttaa tällä hetkellä asukas-
käyttöön laajasti hallinnassaan olevien toimipisteiden tiloja eri kaupun-
ginosissa. Asukaskäyttöön voi varata leikkipuistojen ja päiväkotien tilo-
ja, koulujen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja 
ja muita erikoistiloja. Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen asukaskäy-
tön varaaminen tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
veluiden kautta. Kouluja ja oppilaitoksia, joiden tiloja luovutetaan asu-
kaskäyttöön on noin 140, leikkipuistoja noin 40 ja päiväkoteja arviolta 
25–30. Tilat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. 

Tilojen asukaskäyttö kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on tur-
vallisuussyistä sekä tilojen korkean käyttöasteen vuoksi mahdollista 
vain varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella. Asukaskäytön aukioloajat 
ovat pääsääntöisesti arkisin klo 17.00–21.00, viikonloppuisin klo 9.00–
21.00, varausaikoja on laajennettu tapauskohtaisesti erityisesti liikunta-
harrastuksien järjestämiseksi.

Leikkipuistoissa voidaan pienimuotoisesti myös aamupäivisin käyttää ti-
loja pikkulapsiperheiden omaehtoiseen toimintaan tai järjestötoimin-
taan. Lisäksi leikkipuistot ovat kokoontumispaikkoja lapsiperheille, jois-
sa arkipäivisin ulkoilun lisäksi voi mm. käyttää tiloja ruuan lämmittämi-
seen, kahvinkeittoon ja wc-käyttöön. 

Kaupunki toteuttaa kaikissa uusissa rakennushankkeissaan mahdolli-
suuksia tilojen asukaskäytölle. Tähän varaudutaan muun muassa osoit-
tamalla selkeästi tiettyjä tiloja asukaskäyttöön, jolloin voidaan varautua 
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sisäänkäynneillä, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelyillä siten, että tilojen 
varaaminen ja käyttö on kaikkien osapuolien kannalta turvallista. Myös 
vanhojen kiinteistöjen lukituksia uusitaan asukaskäytön lisäämiseksi.

Tiloista perittävät maksut

Osassa kouluja, leikkipuistoissa sekä päiväkodeissa, tiloja voi saada 
käyttöön siten, että käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siistimi-
sestä. Tällöin käyttäjältä peritään alhaisempi, niin kutsuttu omavalvon-
tahinta. Mikäli tiloihin hankitaan iltavalvoja, tilojen käyttömaksu on kor-
keampi. 

Asukaskäyttö on tietyille käyttäjäryhmille omavalvontaperiaatteella 
maksutonta siihen soveltuvissa kiinteistöissä. Omavalvontainen asu-
kaskäyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on kaupungin oma toiminta, 
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhem-
painyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kan-
salaistoiminta, aktivismi tapauskohtaisesti kaupungin arvojen mukai-
sesti, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen pe-
rusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus. 

Maksullista käyttöä on toiminta, johon liittyy yritystoimintaa tai kilpailun 
vääristymisen mahdollisuus. Uskonnollinen toiminta on maksullista, mi-
käli tilaisuudessa ei ole avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna 
useampia uskonnollisia vakaumuksia. Yksittäisen puolueen tai ehdok-
kaan järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu. Lisäksi toi-
minta, joka on suunnattu pääasiassa muille kuin helsinkiläisille, on 
maksullista.

Toimialan tilojen asukaskäyttöä pyritään entisestään laajentamaan tilo-
jen omavalvontaa lisäämällä. Tavoitteena on toimialan kaikkien tilojen 
varaamisen keskittäminen samaan varausjärjestelmään, lisäksi parhail-
laan selvitetään myös kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.

Vaikutusten arviointi

Toimialan tilojen asukaskäytöllä on myönteisiä vaikutuksia alueiden 
asukkaiden arkeen. Tiloja käytetään muun muassa lasten- ja aikuisten 
monipuoliseen harrastustoimintaan, taloyhtiöiden kokoontumisiin, eri-
laisen vapaaehtoistoiminnan kokoustiloina lisäksi tiloissa järjestetään 
juhlia ja tapahtumia. Tilojen asukaskäyttö vahvistaa asukkaiden oma-
aloitteellisuutta sekä yhteisöjen alueellista osallistamista ja yhteistoi-
mintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asukaskäytön laa-
jentuessa parannetaan edelleen tilojen kulunvalvontaa ja siihen liittyviä 
teknisiä järjestelmiä sekä kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää. 
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Tähän tulee osoittaa riittävät varat toimialoille. Sähköistä varausjärjes-
telmää tulee kehittää asukasystävällisemmäksi. Asukaskäytöstä aiheu-
tuvat kustannukset eivät saa rasittaa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan perustehtävää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 6.4.2021 mennessä valtuutettu Mari Holopaisen ja 14 muun al-
lekirjoittaneen valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että kaupunki var-
mistaa sekä olemassa olevien alueiden että uusien kaavoituksen yh-
teydessä riittävien avoimien tilojen saatavuuden.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kaupunginhallitus
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§ 181
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mia Haglundin valtuustoaloitteesta koskien ilmastobudjetointia

HEL 2020-013684 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Mia Haglundin toiminnallisia viherympäris-
töjä koskevasta valtuustoaloitteesta:

Kaupungin talousarvion yhteydessä esitetyn ilmastobudjetin kautta olisi 
mahdollisuus tuoda ilmastotoimiin varatut määrärahat selkeämmin esil-
le ja lisätä läpinäkyvyyttä. Ilmastobudjetin avulla pystyttäisiin paremmin 
arvioimaan, miten Helsingin ilmastotoimet tulevat etenemään suhtees-
sa hiilineutraalisuustavoitteisiin. Ilmastobudjetti mahdollistaa myös kes-
kustelun lisääntymisen ilmastotyön ympärillä ja sitä kautta ilmastotietoi-
suuden paranemisen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ilmastobudjettia voisi hyö-
dyntää myös osana opetusta ja oppimista. Esimerkiksi kaikissa Stadin 
lukioissa alkavassa Hiilineutraali Helsinki -opintojaksossa ilmastobud-
jetti tarjoaisi yhden konkreettisen lisätyökalun ilmastotoimien seuraami-
seksi. Nuorisobarometrien mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta 
on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2008 tutkimus osoitti, että 40 pro-
senttia nuorista oli ilmastonmuutoksesta melko tai erittäin huolissaan. 
Vuonna 2018 luku oli noussut 65 prosenttiin. 

Aikataulullisesti ilmastobudjetointi on käytännössä mahdollista ottaa 
käyttöön aikaisintaan vuodesta 2022 alkaen.

Lautakunta näkee tärkeänä, että ilmastobudjetoinnin mahdollistaviin 
toimiin ryhdytään toimialalla mahdollisimman pian.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisätään lausunnon loppuun lause: "Lautakunta näkee tär-
keänä, että ilmastobudjetoinnin mahdollistaviin toimiin ryhdytään toi-
mialalla mahdollisimman pian."

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun lause: "Lautakunta näkee tär-
keänä, että ilmastobudjetoinnin mahdollistaviin toimiin ryhdytään toi-
mialalla mahdollisimman pian."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Markku Hannula, Martina Harms-Aalto, Ville 
Jalovaara, Vesa Korkkula, Petra Malin, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen

Tyhjä: 1
Dani Niskanen

Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen äänin 10-1. Tyhjää äänesti 1, poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija

anssi.almgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon liitteenä olevasta Mia Haglundin toiminnallisia viherym-
päristöjä koskevasta valtuustoaloitteesta:

Kaupungin talousarvion yhteydessä esitetyn ilmastobudjetin kautta olisi 
mahdollisuus tuoda ilmastotoimiin varatut määrärahat selkeämmin esil-
le ja lisätä läpinäkyvyyttä. Ilmastobudjetin avulla pystyttäisiin paremmin 
arvioimaan, miten Helsingin ilmastotoimet tulevat etenemään suhtees-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021 52 (87)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
23.03.2021

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

sa hiilineutraalisuustavoitteisiin. Ilmastobudjetti mahdollistaa myös kes-
kustelun lisääntymisen ilmastotyön ympärillä ja sitä kautta ilmastotietoi-
suuden paranemisen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ilmastobudjettia voisi hyö-
dyntää myös osana opetusta ja oppimista. Esimerkiksi kaikissa Stadin 
lukioissa alkavassa Hiilineutraali Helsinki -opintojaksossa ilmastobud-
jetti tarjoaisi yhden konkreettisen lisätyökalun ilmastotoimien seuraami-
seksi. Nuorisobarometrien mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta 
on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2008 tutkimus osoitti, että 40 pro-
senttia nuorista oli ilmastonmuutoksesta melko tai erittäin huolissaan. 
Vuonna 2018 luku oli noussut 65 prosenttiin. 

Aikataulullisesti ilmastobudjetointi on käytännössä mahdollista ottaa 
käyttöön aikaisintaan vuodesta 2022 alkaen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa Mia Haglundin ja 14 muun allekirjoittaneen aloitteesta koskien 
ilmastobudjetin käyttöönottoa Helsingissä. Lausunto tulee antaa 
9.4.2021 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija

anssi.almgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen 
käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 182
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta ruotsinkielisten 
varhaiskasvatuspaikkojen varmistamisesta lähellä koteja

HEL 2020-013747 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta, miten ruot-
sinkielisten varhaiskasvatuspaikkojen tarve voidaan varmistaa mahdol-
lisimman lähellä koteja: 

Palvelun järjestämistä ohjaavat lait

Varhaiskasvatuslain 6 §:n mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskas-
vatusta lapselle omassa kotikunnassaan kotikuntalain (201/1994) mu-
kaisesti. Lapsen varhaiskasvatuspaikan osoittamiseen vaikuttaa vallit-
seva lainsäädäntö ja Helsingissä päätetyt periaatteet. Varhaiskasvatus-
lain 4 luvun 17 §:n mukaan varhaiskasvatuspaikkaa on haettava vii-
meistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista 
tai heti kun varhaiskasvatuksen tarve on tiedossa. Päätös varhaiskas-
vatuspaikasta tehdään pääsääntöisesti viimeistään kuukautta ennen 
varhaiskasvatustarpeen alkamista. Huoltajan tulee ilmoittaa mahdolli-
simman pian, mutta viimeistään viikon kuluessa tiedon saamisesta, mi-
käli he eivät ota lapselle tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan. Mi-
käli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ollut ennakoi-
tavissa varhaiskasvatuslain 17 §:n 2 momentin mukaisissa tilanteissa, 
varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuiten-
kin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. 

Palvelun järjestämistä ohjaavat strategiat ja kriteerit Helsingissä

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen (15.9.2020 § 16) ja 
suomenkielinen jaosto (8.9.2020 § 34) ovat päättäneet lasten varhais-
kasvatuspaikan myöntämisen perusteista, jotka astuivat voimaan 
1.1.2021 alkaen. Samat varhaiskasvatuksen myöntämisen perusteet 
koskevat sekä ruotsinkielistä että suomenkielistä varhaiskasvatusta.

Kaikille varhaiskasvatukseen oikeutetuille osoitetaan paikka mahdolli-
suuksien mukaan huoltajan esittämistä toiveista. Huoltaja esittää ha-
kemuksessa yhdestä kolmeen hakutoivetta varhaiskasvatuksen toimi-
paikkoihin. Perhe voi hakutoiveilla esittää toiveensa sijoittumisesta 
muuhun kuin kotoa lähimpään toimipaikkaan tai esimerkiksi muun kieli-
seen toimintaan. Jos hakutoiveita ei pystytä toteuttamaan, lapselle 
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myönnetään tarkoituksenmukainen paikka kotia lähimpänä olevaan 
varhaiskasvatuksen toimipaikkaan, huomioiden varhaiskasvatuksen 
toimipaikkojen paikkatilanne. Varhaiskasvatuslain 5 §:n 1 ja 4 momen-
tin mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudes-
sa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyt-
tää. Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palve-
lun käyttäjiä ottaen huomioon kodin sijainti ja liikenneyhteydet. Lyhim-
män matkan arvioinnissa huomioidaan perheen mahdollisten muiden 
lasten sijoittuminen muihin varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin. Matkan 
arvioinnissa käytetään HSL:n reittioppaan mukaista lyhintä kävely tai 
julkisenliikenteen matkaa lapsen kotoa varhaiskasvatuksen toimipaik-
kaan.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seurataan päiväkotimatkojen 
matka-aikojen ja etäisyyksien keskiarvoja. Seuranta tehdään otantana 
varhaiskasvatusalueittain kaksi kertaa vuodessa. Matka-ajan keskiarvo 
kotoa lapsen varhaiskasvatuspaikkaan oli ruotsinkielisessä varhaiskas-
vatuksessa sekä keväällä että syksyllä 2020 noin 15,3 minuuttia.  Etäi-
syys kotoa varhaiskasvatuspaikkaan oli keskimäärin 1,68 km. Huo-
mioiden, että ruotsinkielinen palveluverkko on harvempi kuin suomen-
kielinen, keskimääräinen matka-aika voi osalla asiakkaista olla pidempi 
kuin suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuspalvelujen nykytilanne 

Varhaiskasvatuslain 35 § 3. momentin ja Valtioneuvoston asetus var-
haiskasvatuksesta mukaan ryhmien muodostamisessa otetaan huo-
mioon henkilöstön mitoitukseen sekä ryhmien enimmäiskokoon liittyvät 
säännökset. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä 
enintään kolmea varhaiskasvatuksen tehtävissä olevaa henkilöä vas-
taava määrä lapsia. Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon ha-
kijat toimintakauden aikana, jotta sekä lapsen etu, että lähipalvelu voi-
daan toteuttaa. Vuoden 2021 aikana ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa ennustetaan olevan 2 313 lasta. Huoltajat hakevat varhais-
kasvatuspaikkoja pitkin vuotta. Suurin tarve varhaiskasvatuspaikoihin 
sijoittuu kuitenkin elokuulle. Tuolloin myös paikkoja vapautuu enemmän 
suhteessa muihin kuukausiin. Suuri vaihtuvuus johtuu siitä, että esiope-
tusikäiset siirtyvät pääosin päiväkodeista lähiesikouluun omalla oppi-
laaksiottoalueellaan. Huomioitavaa on, että uudet hakijat ruotsinkieli-
seen varhaiskasvatukseen ovat pääosin alle kolmevuotiaita, mikä tar-
koittaa suurempaa henkilöstötarvetta ja osin myös suurempaa tilatar-
vetta. Suurin osa varhaiskasvatuspaikoista täyttyy elokuussa, jolloin 
tarve on suurin. Lapsen täyttäessä kolme vuotta vapautuu lapsiryh-
mässä paikkoja. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa aloittaneiden 
lasten määrä oli vuoden 2019 elokuussa 354 lasta. Näistä 236 lasta 
olivat alle kolmevuotiaita, eli 67 % ja 68 % elokuussa 2020. Tammi-
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kuussa varhaiskasvatukseen tulijoista alle kolmevuotiaiden osuus on 
kehittynyt vuosien 2019–2021 aikana 64 %–94 %. 

Vuonna 2019 ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa noin 93,5 pro-
senttia sai paikan toivottuna ajankohtana joko ensisijaisen toiveen mu-
kaiseen päiväkotiin tai halutulle alueelle. Lapsista 2,5 prosenttia sai 
paikan toivottuna ajankohtana muulta alueelta. Neljä prosenttia haki-
joista ei joko saanut haluamaansa paikkaa toivekuukautena tai sai pai-
kan aiemmin tai hakemus raukesi muusta syystä. Vastaavaa vuoden 
2020 tilastoa ei ole vielä saatavilla.

Taloudelliset vaikutukset

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta vuonna 2020 yksikkökus-
tannuksen kehitys ja sen keskimääräiset nettomenot (euroa/lapsi) olivat 
12 557 euroa. Keskimääräiset nettomenot (euroa/lapsi) suomenkieli-
sessä varhaiskasvatuksessa olivat 10 747 euroa vuonna 2020. Ruot-
sinkielisessä varhaiskasvatuksessa ei ole mahdollista pitää varhais-
kasvatuspaikkoja vapaana, jotta pystyttäisiin aina takaamaan kaikille 
paikka lähipäiväkodista, koska taloudelliset resurssit eivät tätä mahdol-
lista. Palveluverkkoa suunniteltaessa ja tarkasteltaessa käytetään 
väestöennusteita. Huomioitavaa on, että yksikkökustannukset ovat 
suuremmat laajuudeltaan pienemmissä päiväkodeissa, joissa syner-
giaetuja ei saada samaan tapaan kuin laajuudeltaan suuremmissa päi-
väkodeissa.

Periaate lapsen edusta ja opinpolun jatkumosta

Varhaiskasvatuslain 4 §:n ja 5§:n mukaan varhaiskasvatusta suunnitel-
taessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisi-
jaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatusta on pyrittävä järjes-
tämään lähellä palvelun käyttäjiä. Helsingin kaupunkistrategian mukaan 
ruotsin- ja suomenkielinen varhaiskasvatus sekä perusopetus ovat ve-
tovoimaisia lähipalveluita. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisessä 
huomioidaan lapsen opinpolun jatkuminen varhaiskasvatuksesta esio-
petukseen ja perusopetukseen sekä lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate. 
Lapsen lähipäiväkotia määriteltäessä huomioidaan myös lapsen kodin 
ja varhaiskasvatuspaikan sijainti sekä liikenneyhteydet.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi

Liitteet
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1 Månsson Björn, toivomusponsi, Kvsto 9.12.2020 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 31.3.2021 mennessä valtuutettu Björn Månssonin toivomus-
ponnesta miten ruotsinkielisten päivähoitopaikkojen tarve voidaan var-
mistaa mahdollisimman lähellä koteja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Niclas Grönholm, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson Björn, toivomusponsi, Kvsto 9.12.2020 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 183
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan ammatti-
tutkinnon hankinta ajalla 12.4.2021-11.4.2023

HEL 2020-012122 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liiketoiminnan ammat-
titutkinto ajalla 12.4.2021-11.4.2023 hankitaan seuraavasti:

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala (2407):

1. EdupoliPointCollege Oy (Careeria)
2. AVA- instituutin kannatusyhdistys ry
3. AEL-Amiedu Oy

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (2408):

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
2. EdupoliPointCollege Oy (Careeria)
3. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda)
4. AVA- instituutin kannatusyhdistys ry
5. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Salpaus-palvelut Oy
6. Helsinki Business College Oy

Kiinteistönvälityksen osaamisala (2409):

1. Rastor-instituutti ry

Finanssipalveluiden osaamisala (2410):

1. EdupoliPointCollege Oy (Careeria)

Taloushallinnon osaamisala (2411):

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
2. EdupoliPointCollege Oy (Careeria)
3. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda)
4. AVA- instituutin kannatusyhdistys ry

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala (2412): 

1. EdupoliPointCollege Oy (Careeria)
2. Management Institute of Finland MIF Oy
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Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti sulkea Hyria Koulutus 
Oy:n (2250205-2) tarjouskilpailusta soveltumattomana sekä hylätä Es-
poon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (0502454-6) tarjouksen lii-
ketoiminnan palveluiden osaamisalan osalta.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Han-
kintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokauden mahdollisuutta. 
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 3 000 000 euroa (alv 0 %) sisäl-
täen optiokaudet. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimus-
palveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perus-
teella tehtävät sopimukset ja päättämään optiokauden käyttöönotosta 
suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai 
purkamisesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myös keskeyttää samaa hankin-
taa koskevan aiemman 24.12.2020 aloitetun hankintamenettelyn pe-
rustelutekstistä ilmenevin perusteluin.

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

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

marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_329681

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Kasko Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 26.1.2020 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-012122 "Oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävä liiketoiminnan ammattitutkinto". Kyseessä on hankin-
talain liitteen E mukainen kynnysarvon ylittävä palveluiden hankinta, 
jonka kilpailutus tehtiin käyttäen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö jul-
kaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi-palvelussa 
26.1.2021. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 11.2.2021. 

Samaa hankintaa koskeva aiempi tarjouskilpailu oli käynnissä 
24.12.2020-25.1.2021, mutta tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään 
tarjouspyynnössä ilmenneen teknisen virheen takia.

Määräaikaan mennessä saatiin 11 tarjousta: AEL-Amiedu Oy 
(FI30083265), AVA- instituutin kannatusyhdistys ry (FI02110609), Edu-
poliPointCollege Oy (29182987), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia (FI05024546), Helsinki Business College Oy (2162576-3), Hyria 
koulutus Oy (FI22502052), Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
(0213834-5), Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (0993644-6), Ma-
nagement Institute of Finland MIF Oy (2460281-5),  Rastor-instituutti ry 
(0201689-0) ja Suomen Yrittäjäopisto Oy (02088501).

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin am-
matti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut on koulutuksen järjestäjä. 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluilla ei ole järjestä-
mislupaa kyseessä oleviin koulutuksiin, joten koulutukset piti kilpailut-
taa. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtä-
vien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaes-
sa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisel-
la. Tavoitteena on tuottaa työpaikan ja työntekijän tarpeista lähtevää 
koulutusta. Työssä tarvittavan osaamisen lisäksi tutkintotavoitteisuudel-
la halutaan varmistaa koulutettavan muodollinen pätevyys, joka edistää 
liikkuvuutta työmarkkinoilla.

Tarjouspyyntö oli jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen siten, että tarjoaja 
sai jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Liiketoiminnan ammattitutkintoon kuuluvat osaamisalat (osa-alueet):

1. Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
2. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
3. Kiinteistönvälityksen osaamisala
4. Finanssipalveluiden osaamisala
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5. Taloushallinnon osaamisala
6. Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

Hankinnasta perustetaan puitejärjestely seuraavasti:

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Kiinteistönvälityksen osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Finanssipalveluiden osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kolme (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Taloushallinnon osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kolme (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset 
täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Hankinnat tullaan tekemään sopimuskaudella tämän kilpailutuksen mu-
kaisessa ensisijajärjestyksessä. Ensisijajärjestyksestä voidaan poiketa 
mikäli opiskelijaksi hakeutuva ei ota vastaan hänelle tarjottua mahdolli-
suutta suorittaa oppisopimukseen kuuluva tutkintokoulutus ensisijajär-
jestyksessä ensimmäisenä olevan palveluntuottajan asiakkaana ja näin 
kyseinen oppisopimus jäisi toteutumatta.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Hyria koulutus Oy ei täyttänyt tarjouspyynnössä määriteltyjä soveltu-
vuusvaatimuksia. Hyrian tarjouksen liitteenä ollut osaamisen arvioinnin 
toteutussuunnitelma ei vastaa osaamisen arvioinnin toteutussuunnitel-
man tietosisältöä (tarjouspyynnön kohta 9.1). Dokumentti on puutteelli-
nen osaamisen osoittamisen suunnittelun sekä osaamisen arvioinnin 
toteutuksen ja arvioinnista päättämisen osalta. Dokumentista puuttuvat 
perustiedot, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustami-
sen kuvaus, arvioinnin uusimisen, arvosanan korottamisen, arvioinnin 
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tarkastamisen sekä arvioinnin oikaisun kuvaukset. Osaamisen arvioin-
nin toteutussuunnitelma perustuu ammatillisen koulutuksen lainsäädän-
töön (L531/2017 luvut 5 ja 6; A673/2017, 9§), tutkintojen ja valmistavan 
koulutuksen perusteisiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetus-
hallituksen ohjeisiin. 

Kaikki muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus-
vaatimukset. 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarjous liiketoiminnan 
palveluiden osaamisalan osalta hylättiin, sillä Omnia tarjosi ainoastaan 
osan osaamisalan tutkinnon osista. Hankinnan kohteena ovat kaikki 
osaamisalan tutkinnon osat.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, hal-
vin hinta.

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Tarjousten vertailu on esitetty päätöksen 
liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Osa-alueessa "Taloushallinnon osaamisala" puitejärjestelyyn voitiin va-
lita enintään 4 toimittajaa. Sijalle 4. saatiin kaksi (2) kokonaistaloudelli-
sesti yhtä edullista tarjousta ja sija 4. arvottiin. Toimittajaksi valittiin ar-
vonnan perusteella AVA-instituutti. Osa-alueeseen "Myynnin ja markki-
nointiviestinnän osaamisala" valittiin enintään 6 toimittajaa. Sijalle 4. 
saatiin kolme (3) kokonaistaloudellisesti yhtä edullista tarjousta ja ensi-
sijajärjestys sijoille 4., 5. ja 6. arvottiin.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vä-
himmäisvaatimuksissa. Sosiaalisena kriteerinä on käytetty työllistämis-
velvoitetta.

Sopimuksen tekeminen

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

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) 
vuoden optiokausien mahdollisuutta (optiot 1 v + 1 v). Optiokaudella 
tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin eh-
doin.

Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä pal-
veluntuottajalle kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymis-
tä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021 62 (87)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/18
23.03.2021

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

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 3 000 000 euroa (alv 0%) sisältäen 
mahdolliset optiokaudet.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta).

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

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

marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_329681

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Kasko Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Tarjoajat
Kasko
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§ 184
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Vanha Vier-
totie 23 sijaitsevien tilojen perusparannuksen toisen vaiheen han-
kesuunnitelmasta

HEL 2020-007250 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
25.2.2021 päivätystä Haagan peruskoulun lisätilojen toisen vaiheen 
hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Suunnittelussa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valais-
tukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin. Osaa tiloista hyödynnetään alueen koulujen 
peruskorjausten aikaisena väistötiloina, mikä tulee ottaa huomioon 
vuokrakustannuksia määriteltäessä. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanha Viertotie Hankesuunnitelma toinen vaihe
2 Vanha Viertotie Hankesuunnitelma toinen vaihe liitteet
3 Vanha Viertotie työsuojelulausunto toinen vaihe
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Vanhan vier-
totien 23 perusparannushankkeen toisen vaiheen hankesuunnitelmasta 
25.2.2021. Kohde sijaitsee osoitteessa Vanha Viertotie 23, Haagan 
kaupunginosassa. Haagan peruskoulu toimii nykyisin kahdessa osoit-
teessa Isonnevantie 16:ssa ja Vanha Viertotie 23:ssa. Nykyinen koulu-
rakennus Isonnevantiellä on liian pieni kasvavalle oppilasmäärälle eikä 
kaikilta osin tue toiminnallisia tavoitteita. Uudet tilat mitoitetaan 460 pe-
rusopetuksen oppijalle.

Hankesuunnitelma on jaettu kahteen osaan. Tiloissa tehdään vain vält-
tämättömät muutostyöt, mikä laskee hankkeen tilatehokkuustavoitteita. 
Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös väistötiloja, joten hanke nos-
taa perusopetuksen oppijoiden mahdollistamia tiloja tarveselvitykseen 
nähden runsaalla 200 oppijalla, jotka kattavat alueen koulujen perus-
korjausten väistötilatarpeet. Tilat mahdollistavat kasvatuksen ja koulu-
tuksen tilojen yhteiskäytön.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu keittiön ja ruokailuti-
lojen, kotitalous-, musiikki- ja luonnontiedetilojen muutostyöt sekä näit-
ten tilojen vaatimat teknisten järjestelmien uusiminen ja ajanmukaista-
minen.

Toisessa vaiheessa uusitaan ja ajanmukaistetaan koulun tekniset jär-
jestelmät   sekä tehdään tarvittavat muutostyöt käsi- ja kuvataidetilojen 
mahdollistamiseksi. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös toiminnan 
edellyttämät muutostyöt pihalle.

Suunnitellut tilat Vanha Viertotie 23:ssa otetaan käyttöön kalustettuna 
elokuuhun 2021 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhäs-
tyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa li-
säkustannuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 11.2.2020. Liitteenä 3 oleva työsuojelun lau-
sunto huomioidaan jatkosuunnittelussa. 
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Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla ediste-
tään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, 
vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan ener-
giatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan nuorten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat 
sekä oppijoiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja 
nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan välinein edistämään liikunnallisuutta ja opetus-
suunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa ote-
taan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus 
ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. Piha-alueet tarjoavat kou-
lun käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset liikuntaolosuhteet. Hen-
kilökuntaa ja oppilaita on osallistettu pihan suunnitteluun hankkeen en-
simmäisessä vaiheessa. 

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja joustavat tilat olemassa olevan rakennuksen puitteissa. Ti-
lat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat oppi-
joille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman toisen vaiheen jälkeen tilojen kokonaisvuokra-arvio 
on 153 150 euroa/kk eli noin 1 838 000 euroa vuodessa (21,26 eu-
roa/htm²/kk). Neliövuokran perusteena on 7 203 htm². Lopullinen vuok-
ra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen 
valmistuttua. 

Hankkeen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia tilakus-
tannuksia nostavat mm. kohteen laajat rakennus- ja talotekniset kor-
jaustarpeet, jotka ylittävät tarveselvityksessä annetun arvion. Suunnit-
teluohjauksella kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa edistää kustannustehokkaita tilarat-
kaisuja. Hankkeen tarveselvityksen arvio vuosittaisista vuokrakustan-
nuksista oli n. 850 000 euroa vuodessa. Hankkeen toinen vaihe nostaa 
kokonaisvuokra-arviota n. 988 000 eurolla vuodessa. 
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Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan koko hankkeessa noin 
450 000 euroa, muuttokustannuksiin 93 000 euroa ja siivouskustan-
nuksiin noin 144 650 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
21.1.2020 osoitteeseen Vanha Viertotie 23 rakennettavien lisätilan tar-
veselvityksen. Vanha Viertotie 23, vuokrattava ensimmäisen vaiheen li-
sätila perusopetuksen käyttöön, hankesuunnitelma on hyväksytty kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 
25.6.2020. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen 
edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Koulun edustajat ovat osallistuneet hankkeen val-
misteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkö-
kulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunni-
telmien jatkokehittämiseen.

Oppijoita on osallistettu pihasuunnitteluun. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanha Viertotie Hankesuunnitelma toinen vaihe
2 Vanha Viertotie Hankesuunnitelma toinen vaihe liitteet
3 Vanha Viertotie työsuojelulausunto toinen vaihe

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.03.2021 
§ 22

HEL 2020-007250 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Vanha Viertotie 23 sijoittuvan 
Haagan peruskoulun opetuskäyttöön suunnitellun oppilaitosrakennuk-
sen perusparannustyön 2-vaiheen 25.2.2021 päivätyn hankesuunni-
telman hyväksymistä siten, että hankkeen (vaiheet 1 ja 2 yhteensä) ko-
konaislaajuus on 4 455 brm² ja enimmäishinta arvonlisäverottomana on 
7 150 000 euroa marraskuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kas-
vatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon.

Hankkeen laajuudeltaan noin 1 890 brm² 1-vaiheen arvonlisäverottomat 
kustannukset 4 650 000 euroa huhtikuun 2020 kustannustasossa on 
päätetty 25.6.2020

B

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

11.02.2021 Poistettiin

25.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Sirkka-Liisa Sundvall, va. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 219

HEL 2020-007250 T 10 06 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
11.6.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta liitteineen (liite 1 ja 2) ja 
lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita opetustilojen osalta. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tu-
lee työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti äänene-
ristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös 
valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella 
tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laa-
dunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus 
terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttö-
kustannuksiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa että aikataulun 
pitävyydestä on erityisesti huolehdittava, sillä myöhästynyt aikataulu 
häiritsee toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa käyttäjälle lisäkustan-
nuksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että käyttäjien turvallisuus ja 
toiminnan häiriöttömyys tulee taata koko kaksivaiheisen toteutuksen ai-
kana. Lisäksi lautakunta muistuttaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa 
ja toteutuksessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näke-
mykset tilojen kehittämisessä. 

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi
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§ 185
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Nurkkatie 2 
sijaitsevan väliaikaisen lisätilan hankesuunnitelmasta

HEL 2020-013994 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
15.12.2020 päivätystä väliaikaisen lisätilan hankesuunnitelmasta (liite 
1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma - Nurkkatie 2 monitoimitalon päiväkodin lisätila

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa väliaikaisen 
lisätilan hankesuunnitelmasta 15.12.2020. 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on käsitellyt hankesuunnitelmaa 14.1.2021, jonka yhteydessä hanke-
suunnitelmaa ja lausuntopyyntöä on tarkennettu. Kohde sijaitsee osoit-
teessa Nurkkatie 2, Puistolan kaupunginosassa. Lisätilat on mitoitettu 
40 lapselle. 
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Suunnitellut tilat on otettu käyttöön kalustettuna syyskuussa 2020. 
Kaupunki on alun perin vuokrannut lisätilat viideksi vuodeksi Jakomäen 
päiväkodin käyttöön 1.8.2018 (päätös HEL 2018-004467). Silloinen ti-
lahankepäätös on perustunut alueellisen palvelutarpeen kasvuun väes-
töennusteesta ja 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta 
johtuen. Samaisen päätöksen yhteydessä on todettu, että kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala voi hyödyntää  tiloja myös vuoden 2020 jälkeen 
Puistola-Jakomäki-Suutarilan varhaiskasvatusalueella.

Kankarepuiston päiväkotitilojen valmistuttua lisätilat on siirretty päivä-
koti Nurkan yhteyteen, jossa ne ovat ainakin korvaavien uudistilojen 
valmistumiseen saakka. Valtuuston hyväksymässä talonrakentamisoh-
jelmassa korvaavien pysyvien tilojen toteuttaminen on ohjelmoitu vuo-
sille 2024–2026.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahanke mahdollistaa turvalliset, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset 
lisätilat, jotka tukevat sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkis-
tä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat on suunniteltu kaikille oppijoille sopi-
viksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi toimintaympäristöksi.

Tilat sijaitsevat päiväkoti Nurkan välittömässä läheisyydessä, joten toi-
minnassa voidaan hyödyntää pysyvän päiväkodin pihaa ja tiloja.

Puistolan peruspiirissä ja erityisesti vanhan Puistolan alueella on edel-
listen vuosien aikana ollut hakijamäärään nähden liian vähän varhais-
kasvatuspaikkoja, minkä takia lapsia on sijoitettu muualle kuin oman 
lähialueen päiväkoteihin. Väliaikaisilla lisätiloilla varmistetaan riittävät 
alueelliset palvelut korvaavien tilojen valmistumiseen saakka. 

Puistolan peruspiirin väestöennuste on vähenevä. Vuoden 2019 lopus-
sa alueella asui 1–6-vuotiaita 1 451, viimeisimmän väestöennusteen 
mukaan vuonna 2026 olisi 1–6-vuotiaita lapsia 1 287. Alueen osallis-
tumisaste on 69,3 %. Väestöennusteen muutokset on otettu huomioon 
alueen palveluverkkosuunnittelussa.

Alueelle valmistuu lisää päiväkotitiloja syksyllä 2021, jolloin Suuntimo-
puistoon tuleviin päiväkoti Mintun väistötiloihin toteutetaan 50 uutta 
varhaiskasvatuspaikkaa. Nurkkatien lisätilojen kanssa alueella on tuol-
loin 90 uutta varhaiskasvatuspaikkaa. Väliaikaisista tiloista voidaan 
luopua pysyvien hankkeiden valmistumisen myötä. Tulevien hankkei-
den paikkamäärää on mahdollista tarkentaa väestöennusteen pohjalta 
suunnittelun käynnistymiseen saakka. 

Hankkeen vaikutus tilakustannuksiin
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Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 30 290,60 eu-
roa/kk eli 363 006 euroa vuodessa (80,24 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 377 htm². Hankkeen kustannuksia on nostanut yllättäen 
esiin tulleet haastavat perustamisolosuhteet. Kaupunkiympäristön toi-
mialan selvityksen mukaan perustamisolosuhteet olivat tavanomaiseen 
nähden noin 30 % korkeammat.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymässä Jakomäen väistöti-
laan liittyvässä päätöksessä (8.5.2018) tilaelementtien viiden ensim-
mäisen vuoden ajalle on arvioitu kokonaisvuokra käyttäjälle 58,30 eu-
roa/m²/kk, 23 320 euroa kuukaudessa ja 279 840 euroa vuodessa. 

Siirron myötä vuokra nousi 99 256,56 euroa vuodessa (21,94 eu-
roa/m²/kk). Siirron aiheuttamat lisäkustannukset päättyvät elokuussa 
2026. 

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on 8.5.2018 hy-
väksynyt paviljonkipäiväkoti Jakomäen tarveselvityksen ja samalla an-
tanut lausunnon tilahankkeen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma 
on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaostossa 3.5.2018. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on hyväksynyt Nurkkatie 2 hankesuunnitelman 14.1.2021. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma - Nurkkatie 2 monitoimitalon päiväkodin lisätila

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KYMP/ Rya
KASKO/ TALPA
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 
§ 6

HEL 2020-013994 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä osoitteeseen Nurkkatie 2 sijoittuvan, tilaelementeistä 
koostuvan päiväkotikäyttöön vuokratun paviljongin 15.12.2020 päivätyn 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 431 brm² ja 
hankkeen investointikustannusten enimmäishinta on arvonlisäverotto-
mana 1 610 260 euroa toukokuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan 
lausunnon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Katri Olli, projektinjohtaja, puhelin: 31033274

katri.olli(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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§ 186
Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkasuhteen päättyminen

HEL 2021-003219 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ********** irtisa-
noutumisen varhaiskasvatuksen aluepäällikön virasta (alue 5.2., koilli-
nen suurpiiri) ja toteaa, että virkasuhde päättyy 30.9.2021.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on jättänyt 3.3.2021 päivätyn eroilmoituksen varhaiskasvatuk-
sen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden varhaiskasvatuksen alue-
päällikön virasta (nro 025892) eläkkeelle 1.10.2021 lukien siirtymisen 
vuoksi. Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 3 kohdan mukaan 
virkasuhteeseen ottava päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 187
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 166, 167, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 184 ja 185 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 170, 171 ja 183 §:t.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2021 78 (87)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

23.03.2021

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

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-
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.

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.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

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

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 172 ja 186 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 174 §.

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

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

3. vaatimusten perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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

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.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 187 §.

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
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 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

 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
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Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

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-
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:
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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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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Fatim Diarra Dani Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.03.2021.


