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Kokousaika 13.04.2021 16:00 - 17:05

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, 2. krs, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Pakarinen, Pia apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Diarra, Fatim
Harms-Aalto, Martina
Hussein, Abdirahim Husu poistui 16:46, poissa: 196 - 200 §
Jalovaara, Ville
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Malin, Petra
Niskanen, Dani
Oskala, Hannu
Pajula, Matias
Laisaari, Johanna varajäsen

saapui 16:55, poissa: 188 - 196 §

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu varhaiskasvatusjohtaja
Kukkonen, Arja lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 

vapaan sivistystyön johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja

saapui 16:03, poissa: 188 §
Vuontisjärvi, Tero talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:08, poistui 16:20, läsnä: 
osa 200 §

Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Sorvari, Olivia nuorisoneuvoston edustaja

poistui 16:55, saapui 16:59, poissa: 
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197 §, 198 §, 199 §

Puheenjohtaja

Pia Pakarinen apulaispormestari
188-200 §

Esittelijät

Liisa Pohjolainen kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
188-194 §, 200 §

Satu Järvenkallas varhaiskasvatusjohtaja
195-196 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
197 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
198 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
199 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
188-200 §
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§ Asia

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

189 Asia/2 Ilmoitusasiat

190 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

191 Asia/5 Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia ylittä-
vältä osalta

192 Asia/6 Stadin ammattiopiston toimipisteiden Hattulantie ja Teollisuuskatu 
ruokapalvelujen hankinta ajalle 1.8.2021-31.7.2024

193 Asia/7 Aleksis Kiven peruskoulun irtokalustehankinta, minikilpailutus

194 Asia/8 Vuosaaren lukion irtokalustehankinta, minikilpailutus

195 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Korvatuntu-
rintie 7 toteutettavan päiväkoti Tunturin hankesuunnitelmasta

196 Asia/10 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusjohtajan päätöksestä

197 Asia/11 Opiskelijahuollon päällikön irtisanoutuminen ja viran täyttömenettelyn 
aloittaminen

198 Asia/12 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

199 Asia/13 Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta

199 Asia/13 Omprövningsbegäran gällande tillsättning av klasslärartjänst

200 Asia/4 Vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste
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§ 188
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Jalovaaran ja Fatim 
Diarran sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Emma Karin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita puheenjohtajan ehdotuk-
sesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Petra Malinin sijasta Fatim 
Diarran.

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 Ville Jalovaaran ja 
Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Emma Karin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 189
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 17.3.2021 § 61 Päiväkoti Vanhaisen korvaavan 
uudisrakennuksen hankesuunnitelma (HEL 2020-013533): Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisraken-
nuksen 16.12.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enim-
mäishinta on arvonlisäverottomana 11 353 000 euroa syyskuun 
2020 kustannustasossa. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seu-
raavan toivomusponnen: Hyväksyessään hankesuunnitelman val-
tuusto edellyttää selvittämään mahdollisuuksia kehittää päiväkodin 
piha-alueen suunnitelman puitteissa toteutusta muuntojoustavaan 
suuntaan siten että ulkoilupiha olisi tarvittaessa jäsennettävissä eri 
alueisiin päiväkotiryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä piha-
valvonnan turvallisuuden varmistamiseksi. (Katju Aro)

 Kaupunginvaltuusto 17.3.2021 § 60 Tilojen vuokraaminen Helsingin 
yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion 
käyttöön (HEL 2020-013180): Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata 
Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle toteutettavan uudisra-
kennuksen sekä Kumpulan kampusalueella olemassa olevista tilois-
ta yhteensä noin 6 316 htm² laajuiset tilat Helsingin luonnontiedelu-
kion käyttöön siten, että kokonaisvuokra on yhteensä 39 433 800 
euroa 20 vuoden vuokra-ajalta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 190
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 30.03.2021 § 44 Valtion erityisavustuksen kohdentaminen sairaa-
laopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen li-
säämiseksi vuosille 2021-2022

 31.03.2021 § 45 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin siirtyminen

 01.04.2021 § 46 Toisen asteen koulutuksen järjestäminen etäope-
tuksena

 09.04.2021 § 48 Perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin 
opetusjärjestelyihin siirtyminen

 09.04.2021 § 49  Toisen asteen koulutuksen järjestäminen lähi- ja 
etäopetuksen vuorotteluna

 12.04.2021 § 50 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauk-
sen hankinta optiokaudelle 1.10.2021 - 30.9.2022

Varhaiskasvatusjohtaja

 01.04.2021 § 40 Leikkipuistojen ja päiväkotien kerhot suljetaan ajal-
la 6.–30.4.2021 varhaiskasvatuksen henkilöstövajeen vuoksi

 09.04.2021 § 41 Leikkipuistoyksikkö Kampinmalmi – Lauttasaari – 
Töölön leikkipuisto Loruntoiminta pikkulapsiperheille keskeytetään 
ajalla 6. – 30.4.2021 varhaiskasvatuksen henkilöstövajeen vuoksi

Perusopetusjohtaja

 31.03.2021 § 42 Erityisavustus sitouttavan kouluyhteisötyön kehit-
tämiseen vuosille 2021 - 2023

 12.4.2021 § 43 Opetushallitus, valtionavustushakemus koulun ker-
hotoiminnan tukeminen 2021

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 06.04.2021 § 24 PUKKI - Puuelementeistä kiertotalousosaamista

Direktören för svenska servicehelheten

 07.04.2021 § 22 Mottagande av Svenska studiefondens donation
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 07.04.2021 § 23 Verksamhetsställena för morgon- och eftermid-
dagsverksamhet som ordnas eller understöds av sektorn för fostran 
och utbildning läsåret 2021-2022

Hallintopäällikkö

 08.04.2021 § 50 Hankinta, minikilpailutus, Kaarelan raitin päiväkoti 
ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipiste, luokat 1-2 
uudisrakennukseen liittyvät irtokaluste- ja verhosuunnittelupalvelut

 08.04.2021 § 51 Irtokalustesuunnittelun hankinta lasten päiväkoti 
Vaapukka ja Roihuvuoren ala-aste, Marjaniemen toimipisteeseen

Hankintapäällikkö

 09.04.2021 § 4 Päätös päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blo-
mängenin irtokalustehankinnasta

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
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§ 191
Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus ja maksut neljä tuntia 
ylittävältä osalta

HEL 2021-002940 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että viisivuotiaiden maksuton 
varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) koskien 5-vuotiaiden ikäluok-
kaa, alkaa vuosittain 1.8. ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevien 5-vuotiaiden 
lasten maksuton varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) toteutuu esio-
petuspäivän aikana. 

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

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 17.4.2018 (§ 65) viisivuo-
tiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen (4 tuntia päivässä) järjestä-
misestä ja määritellyt toiminta-ajaksi esiopetuksen toimintavuoden. 
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Tämän päätöksen mukaisesti viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 
(4-tuntia päivässä) alkaa vuosittain 1.8. jatkuen lapsen esiopetuksen 
alkamiseen saakka. 

Viisivuotiaiden lasten maksuttomasta varhaiskasvatuksesta päätettiin 
strategiaohjelman mukaisesti tavoitteena nostaa varhaiskasvatuksen 
osallistumisastetta. Viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallis-
tumisaste on kolmen vuoden aikana noussut 92 prosentista 95 prosent-
tiin.

Helsinki on osallistunut opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden 
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018 lähtien kolmen 
vuoden ajan. Kokeilukausi on vuosittain ollut 1.8.-31.7. Ministeriön oh-
jeistuksen mukaan maksuton varhaiskasvatus on viisivuotiaiden ikä-
ryhmälle ympärivuotinen eikä noudata esiopetuksen toiminta-aikaa. 

Ympärivuotinen viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on kokeilu-
kausien aikana osoittautunut toimivaksi käytännöksi. Lapsikohtaiset 
maksumuutokset on voitu toteuttaa automaattisesti asiakastietojärjes-
telmässä. Jos maksuttomuus noudattaisi esiopetuksen toiminta-aikoja, 
edellyttäisi se manuaalisesti tehtäviä lapsikohtaisia kokopäivämaksun 
muutoksia loma-aikoina. 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen vuosittaiset tulonme-
netykset arvioidaan olevan noin 2,3 miljoonaa euroa. Arviossa on otettu 
huomioon 1.8.2021 voimaantulevat asiakasmaksumuutokset. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen viisivuotiaiden maksut-
toman varhaiskasvatuksen kokeilu päättyy 31.7.2021. Elokuussa käyn-
nistyy kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, joka jatkuu toukokuun lop-
puun 2024. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on 
- vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
- kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
- selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jat-
kumoita
- selvittää perheiden palveluvalintoja
- saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- 
ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muo-
dostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministe-
riön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Helsinki on yksi kokeiluun valittu kunta. Kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilun aloittaa elokuussa 2021 vuonna 2016 syntyneitä lapsia ja elo-
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kuussa 2022 vuonna 2017 syntyneitä lapsia. Kokeiluun osallistuvat 
esiopetusta järjestävät päiväkodit ja lapset valitaan otantana opetus- ja 
kulttuuriministeriön toimesta. 

Joulukuussa 2020 on hyväksytty laki kaksivuotisen esiopetuksen kokei-
lusta (1046/2020). Kokeiluopetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 
helmikuussa 2021. Helsingissä laaditaan perusteiden pohjalta kunta-
kohtainen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluopetussuunnitelma.  

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 1 koh-
dan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, 1 hinnoista, maksuista, 
vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan 
maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi
Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 192
Stadin ammattiopiston toimipisteiden Hattulantie ja Teollisuuskatu 
ruokapalvelujen hankinta ajalle 1.8.2021-31.7.2024

HEL 2021-000711 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että Stadin ammattiopiston toimipisteiden Hattulantie ja Teolli-
suuskatu ruokapalvelujen hankinta ajalle 1.8.2021-31.7.2024 hankitaan 
Sodexo Oy:lta (0907890-4).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja 
päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja 
tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on n. 3 700 000 eu-
roa, alv. 0 %, sisältäen option.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

marko.harapainen(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_hattulantie_teollisuuskatu
2 Laatukriteerit 1 ja 2 ruokalista ja teemat
3 Laatukriteeri 3 vastuullisuussuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 1.2.2021 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-000711 Stadin ammattiopiston 
toimipisteiden Hattulantie ja Teollisuuskatu ruokapalvelujen hankinta 
ajalle 1.8.2021-31.7.2024. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyl-
lä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 1.2.2021 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. 

Kilpailutettavat kohteet esiteltiin palveluntarjoajille 12.2.2021. Tarjouk-
sen jättäminen edellytti kohteisiin tutustumista. 

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 5.3.2021 klo 10.00. Määräai-
kaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta kolmelta (3) tarjoajalta: 
Fodbar Oy (3140793-8), Palmia Oy (FI26537623) ja Sodexo Oy 
(0907890-4).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot, on esitetty tarjoajan soveltu-
vuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Kaikki tarjoajat 
täyttivät tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Tarjotut palvelut täyttivät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaa-
timukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousvertailuun valittiin kaikki tarjouksen jättäneet tarjoajat.

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan Hankinnan kohteen kriteerit mukaan tarjousten 
vertailu tehtiin seuraavasti:

Hinnan painoarvo on 60 pistettä ja laadun painoarvo max. 40 pistettä. 
Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:
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Ruokalista max. 20 pistettä

Tilaaja arvioi tarjoajan lähettämästä esimerkkiruokalistasta miten hyvin 
palvelukuvauksen kriteerit täyttyvät (enintään 5 pistettä), miten tasa-
painoista aterioiden, päivien ja viikkojen ruokatarjonta on (enintään 5 
pistettä), ovatko käytetyt raaka-aineet monipuolisia (enintään 5 pistettä) 
sekä ruokalistan houkuttelevuutta ja ajanmukaisuutta ruokalajien ja 
valmistusmenetelmien osalta (enintään 5 pistettä).

Vuodenaikajuhlat ja teemat max. 8 pistettä

Tilaaja arvioi vuodenaikajuhlien ja juhlapäivien ateriakokonaisuudet, 0-
2 pistettä/juhla-/teemapäivä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota koko-
naisuuksien soveltuvuuteen ja houkuttelevuuteen asiakasryhmälle, 
raaka-aineiden, ruokalajien ja kokonaisuuden juhlavuuteen ja sopivuu-
teen kyseiseen juhla-/teemapäivään.

Vastuullisuussuunnitelma, max. 12 pistettä

Tilaaja arvioi tarjoajan toimenpiteitä kasvisruoan osuuden lisäämiseksi, 
ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja Itämeren suojelemiseksi resep-
teissä, ruokahävikin vähentämiseksi sekä vastuullisten raaka-aineiden 
käytön edistämiseksi.

Hinta- ja laatuvertailut perusteluineen ovat tämän päätöksen liitteinä.

Vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekivät seu-
raavat tarjoajat:

1. Sodexo Oy
2. Palmia Oy
3. Fodbar Oy

Hankinnassa on käytetty työllistämiskriteeriä ja tarjouskilpailun voittaja 
on sitoutunut työllistämään yhden vaikeassa työmarkkina-asemassa 
olevan henkilön (pitkäaikaistyöttömät, nuoret, maahanmuuttajat, osa-
työkykyiset, vammaiset) palvelukseensa vähintään 9 kuukaudeksi aina 
kun ostojen määrä ylittää 700 000 euroa.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. 

Sopimusta voidaan jatkaa 1 +1 vuoden mahdollisella optiokaudella. Ti-
laaja päättää ennen sopimuskauden päättymistä option käyttöönotosta.
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Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettaval-
la sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päi-
vän kuluttua tiedoksiannosta.

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.

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).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

marko.harapainen(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_hattulantie_teollisuuskatu
2 Laatukriteerit 1 ja 2 ruokalista ja teemat
3 Laatukriteeri 3 vastuullisuussuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
Liite 1
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Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kasko
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§ 193
Aleksis Kiven peruskoulun irtokalustehankinta, minikilpailutus

HEL 2021-002134 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Aleksis Kiven peruskoulun 
irtokalusteita hankitaan tarjousvertailun mukaisesti seuraavilta puiteso-
pimustoimittajilta:

Oppilaskalusteet:

Martela Oyj
Kinnarps Oy
Isku Interior Oy
Lekolar-Printel Oy

Toimisto- ja julkitilakalusteet:

Martela Oyj
Tavara Trading TTR Oy
Isku Interior Oy
Modeo Oy

Hankinnan kokonaisarvo on noin 790 000 euroa, alv. 0 %.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti hankintapäällikön te-
kemään tätä päätöstä vastaavat tilaukset. Tuotetoimitukset ovat välillä 
6-7/2021.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, Hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1. Valinnat ja hylkäykset_Yksittäiset positiot
2 LIITE 2. Valinnat ja hylkäykset_Tuoteryhmät

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailutti Aleksis Kiven peruskou-
lun irtokalusteet seuraavien, Helsingin kaupunginkanslian tekemien 
puitejärjestelyjen sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena:

H002-16HEL2016-009597 / Toimisto- ja julkitilakalusteet
H017-16HEL2016-009601 / Oppilaskalusteet

Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille puitesopimustoimittajille.

Määräaikaan 15.03.2021 klo 10:00 mennessä saapuivat seuraavat tar-
joukset:
Isku Interior Oy (FI18314972), Kinnarps Oy (0789249-4), Lekolar-
Printel Oy (1546343-8), Martela Oyj (FI01148912), Modeo Oy 
(20282674), Tavara Trading TTR Oy (FI14640754).

Tarjousten tuote/ryhmäkohtaisena vertailuperusteena käytettiin halvinta 
hintaa. Tuotekohtaiset valinnat ja hylkäykset perusteluineen ovat tämän 
päätöksen liitteinä.

Hankinta jakautuu puitesopimustoimittajittain seuraavasti:

Oppilaskalusteet, tilausten arvot:

Martela Oyj: 382 611,10 euroa
Kinnarps Oy: 84 784,21 euroa
Isku Interior Oy: 72 422,00 euroa
Lekolar-Printel Oy: 161 66,00 euroa

Toimisto- ja julkitilakalusteet, tilausten arvot:

Martela Oyj: 93 806,42 euroa
Tavara Trading TTR Oy: 66 578,00 euroa
Isku Interior Oy: 44 252,00 euroa
Modeo Oy: 29 070,00 euroa
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Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Esityksen liitteenä on valintataulukot (liitteet 1 ja 2).

Tilaukset eivät synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen 
tehtävillä tilauksilla.

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 § 2 momentti 3 kohta). Yli 500 000 euron hankinnoissa toimivalta on
lautakunnalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, Hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1. Valinnat ja hylkäykset_Yksittäiset positiot
2 LIITE 2. Valinnat ja hylkäykset_Tuoteryhmät

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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§ 194
Vuosaaren lukion irtokalustehankinta, minikilpailutus

HEL 2021-001998 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Vuosaaren lukion irtokalus-
teita hankitaan tarjousvertailun mukaisesti seuraavilta puitesopimus-
toimittajilta:

Oppilaskalusteet:

Lekolar-Printel Oy
Martela Oyj

Toimisto- ja julkitilakalusteet:

Martela Oyj
Tavara Trading TTR Oy
Modeo Oy
Isku Interior Oy
Kinnarps Oy
AJ Tuotteet Oy

Hankinnan kokonaisarvo on noin 692 000 euroa, alv. 0 %.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti hankintapäällikön te-
kemään tätä päätöstä vastaavat tilaukset. Toimitukset ovat ajalla 6-
7/2021.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1. Toimisto- ja julkitilakalusteet_Valinnat ja hylkäykset
2 LIITE 2. Oppilaskalusteet_Valinnat ja hylkäykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailutti Vuosaaren lukion irtoka-
lusteet seuraavien, Helsingin kaupunginkanslian tekemienpuitejärjeste-
lyjen sisäisenä kevennettynä kilpailutuksena:

H002-16HEL2016-009597 / Toimisto- ja julkitilakalusteet
H017-16HEL2016-009601 / Oppilaskalusteet

Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille puitesopimustoimittajille.

Määräaikaan 03.03.2021 klo 09:00 mennessä saapuivat seuraavat
tarjoukset: AJ Tuotteet Oy, Isku Interior Oy, Kinnarps Oy, Lekolar-
Printel Oy, Martela Oyj, Modeo Oy ja Tavara Trading TTR Oy.

Tarjousten tuote/ryhmäkohtaisena vertailuperusteena käytettiin halvinta 
hintaa.
Tuote/ryhmäkohtaiset valinnat ja hylkäykset perusteluineen ovat tämän
päätöksen liitteinä.

Hankinta jakautuu puitesopimustoimittajittain seuraavasti:

Oppilaskalusteet, tilausten arvot:

Lekolar-Printel Oy: 23 608,00 euroa
Martela Oyj: 16 358,88 euroa

Toimisto- ja julkitilakalusteet, tilausten arvot:

Martela Oyj: 344 561,62 euroa
Tavara Trading TTR Oy: 193 540,00 euroa
Modeo Oy: 39 225,00 euroa
Isku Interior Oy: 37 570,00 euroa
Kinnarps Oy: 21 829,59 euroa
AJ Tuotteet Oy: 14 928,00 euroa
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Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Esityksen liitteenä on valintataulukot (Liite 1 ja Liite 2).

Tilaukset eivät synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen
tehtävillä tilauksilla.

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 § 2 momentti 3 kohta). Yli 500 000 euron hankinnoissa toimivalta on
lautakunnalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

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

suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE 1. Toimisto- ja julkitilakalusteet_Valinnat ja hylkäykset
2 LIITE 2. Oppilaskalusteet_Valinnat ja hylkäykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailu-
tus, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
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§ 195
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Korvatun-
turintie 7 toteutettavan päiväkoti Tunturin hankesuunnitelmasta

HEL 2020-011952 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
26.2.2021 päivätystä osoitteeseen Korvatunturintie 7 toteutettavan päi-
väkoti Tunturin 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. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, 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.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma lpk Tunturi, korvaava uudisrakennus 26.2.2021
2 Päiväkoti Tunturi, hankesuunnitelman liitteet
3 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti 
Tunturin 26.2.2021 päivätystä hankesuunnitelmasta. Kohde sijaitsee 
Mellunmäen kaupunginosassa osoitteessa Korvatunturintie 7. Tontilla 
sijaitseva nykyinen päiväkoti Tunturi puretaan. Tällä hetkellä päiväkoti-
tilat palvelevat 88 lasta. Nykyinen päiväkotirakennus on huonokuntoi-
nen, liian pieni kasvavalle lapsimäärälle eikä kaikilta osin tue toiminnal-
lisia tavoitteita. Päiväkoti Tunturin uudisrakennus mitoitetaan 150 lap-
selle, mikä tarkoittaa, että alueelle saadaan noin 60 uutta tilapaikkaa. 
Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja 
siihen ei ole tullut muutoksia. 

Suunnitellut päiväkotitilat osoitteessa Korvatunturintie 7 otetaan käyt-
töön kalustettuna elokuuhun 2024 mennessä. Tilojen käyttöönoton 
mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle 
ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 2.9.2020. Liitteenä oleva työsuojelun lausunto 
huomioidaan jatkosuunnittelussa. 

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 lasten arkea

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

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja va-
rustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, 
liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. 
Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin että alueen asukkaille monipuoli-
set leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pi-
han suunnitteluun.
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Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mu-
kaan ja ne mahdollistavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 39 740 eu-
roa/kk eli 476 885 euroa vuodessa (31,92 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1245 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteu-
tuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Hankkeen ny-
kyinen vuokra on 164 655 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää 
vuokrakustannuksia 312 230 euroa vuodessa. 

Väistötilojen vuokrakustannukset ovat arviolta 925 000 euroa ja ne si-
sältyvät hankkeen kokonaisvuokraan. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan irtokalustehankintoihin 
noin 140 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 4000 euroa, muuttokus-
tannuksiin noin 18 700 euroa ja siivouskustannuksiin noin 38 400 eu-
roa/vuosi.

Väistötilaratkaisu

Nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen toteuttamisen 
ajaksi päiväkoti Tunturin toiminta siirretään väliaikaisiin tiloihin. Väliai-
kaisen ratkaisun laajuus ja sijainti tarkennetaan yleis- ja toteutussuun-
nittelun yhteydessä.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
20.10.2020 osoitteeseen Korvatunturintie 7 toteutettavan päiväkoti 
Tunturin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Mellunkylän alueellisen tarkastelun yhteydessä järjestettiin 5 tilaisuutta 
asukkaille ja järjestettiin kerro kantasi-kysely. Päiväkoti Tunturin sisäil-
makorjausten yhteydessä on perheille kerrottu suunnitelmissa olevasta 
uudishankkeesta.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon, 
katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen 
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edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. 

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat ovat osallistuneet hankkeen 
valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen 
näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta 
suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Lapsia osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma lpk Tunturi, korvaava uudisrakennus 26.2.2021
2 Päiväkoti Tunturi, hankesuunnitelman liitteet
3 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 11.03.2021 
§ 21

HEL 2020-011952 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Korvatunturintie 7 toteutetta-
van päiväkoti Tunturin korvaavan uudisrakennuksen 26.2.2021 päivä-
tyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 
noin 1 564 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 6 952 000 euroa joulukuun 2020 kustannustasossa eh-
dolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon.
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B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 196
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusjohtajan päätöksestä

HEL 2021-004220 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** tekemän oikai-
suvaatimuksen varhaiskasvatusjohtajan 1.4.2021 § 40 tekemästä pää-
töksestä koskien kerhotoiminnan määräaikaista keskeyttämistä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Samalla lautakunta näkee, että varhaiskasvatuksen sijaistilanteen kor-
jaamiseksi tulee toimialalla ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin niin, että 
kerhotoiminta voidaan pian aloittaa. Sijaistarpeeseen tulee voida vasta-
ta nykyistä joustavammin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisätään päätökseen kappale: 
"Samalla lautakunta näkee, että varhaiskasvatuksen sijaistilanteen kor-
jaamiseksi tulee toimialalla ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin niin, että 
kerhotoiminta voidaan pian aloittaa. Sijaistarpeeseen tulee voida vasta-
ta nykyistä joustavammin."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.4.2021
2 Varhaiskasvatusjohtajan päätös 1.4.2021 § 40

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hylätä ********** tekemän oi-
kaisuvaatimuksen varhaiskasvatusjohtajan 1.4.2021 § 40 tekemästä 
päätöksestä koskien kerhotoiminnan määräaikaista keskeyttämistä, 
koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta pää-
töksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa peruste-
luinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen (liite 1) varhaiskasvatus-
johtajan tekemästä päätöksestä (liite 2) koskien kerhojen määräaikaista 
keskeyttämistä ajalla 6.-30.4.2021. Vanhemmat vaativat kerhopaikka-
päätösten mukaisen toiminnan jatkamista ja esitetyn keskeytyksen pe-
rumista viitaten huonoon hallintokäytäntöön ja siihen, että keskeytyk-
sestä aiheutuu perheille erittäin hankalia tilanteita, koska vanhemmat 
ovat luottaneet kaupungin selkeällä hallintopäätöksellä luvattuun ker-
hopaikkaan. Perusteet ilmenevät tarkemmin liitteenä olevasta oikaisu-
vaatimuksesta. 

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Varhaiskasvatusjohtajan päätöksellä 1.4.2021 § 40 (liite 1) on päätetty, 
että kerhotoiminta leikkipuistoissa ja päiväkodeissa keskeytetään ajaksi 
6.–30.4.2021. Päätös perustuu koronatilanteen aiheuttamaan henkilös-
tövajeeseen varhaiskasvatuksessa. Henkilöstövaje lakisääteisen var-
haiskasvatuksen toiminnassa edellyttää lisähenkilöstöä kerhotoimin-
nasta ja leikkipuistoista.

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen subjektiivisesta oikeudesta 
varhaiskasvatukseen ja kunnan velvollisuudesta järjestää laissa sää-
dettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin 
kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatuksen toimin-
tamuotoja ovat  päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito sekä avoin var-
haiskasvatustoiminta. Avointa varhaiskasvatusta ovat leikkipuistotoi-
minta sekä leikkipuistossa ja päiväkodeissa järjestettävä kerhotoiminta. 
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Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 
avoimena varhaiskasvatuksena toteutettavaa kerhotoimintaa. Varhais-
kasvatuksen järjestäminen päiväkotitoimintana on kunnalle asetettu la-
kisääteinen velvoite, jota on järjestettävä myös vallitsevassa epidemia-
tilanteessa. Tähän jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus. Varhais-
kasvatuksen henkilöstövajeen vuoksi on ollut välttämätöntä supistaa 
kunnan harkinnassa olevaa vapaaehtoista kerhotoimintaa, jotta voi-
daan toteuttaa lakisääteinen velvoite järjestää kunnassa varhaiskasva-
tusta sen tarpeen edellyttämässä laajuudessa. 

Koronatilanne on heikentänyt varhaiskasvatuksen henkilöstötilannetta 
ja sijaisten saatavuutta. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen henkilös-
tön sairauspoissaolot ovat koronan johdosta lisääntyneet huomattavas-
ti. Lisäksi epidemiologinen toiminto on asettanut henkilöstöä viikoittain 
karanteeniin. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusvarmuus on koron-
tilanteessa heikentynyt, eikä se ole pystynyt täyttämään varhaiskasva-
tuksen sijaistarpeita. Kerhotoiminnan henkilöstön siirto on kohdennettu 
suoraan lakisääteisen palvelun toteuttamiseksi.

Kerhotoiminnan keskeytyksestä ei ole velvollisuutta kuulla kerholaisten 
huoltajia erikseen. Kerhotoiminnan keskeytyksestä on tehty varhais-
kasvatusjohtajan päätös, josta on muutoksenhakuoikeus. Päätös on 
julkaistu kuntalain mukaisesti internetissä oikaisuvaatimusohjeineen.

Asia on valmisteltu kiireellisenä ja olemassa olevia vaihtoehtoja on har-
kittu viimeiseen asti. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi päätöksiä on 
tehtävä välittömästi, kun tarve edellyttää. Henkilökunnan siirtämistar-
vetta varhaiskasvatuksen turvaamiseksi on käsitelty toimialan kriisi-
ryhmässä sekä kaupungin korona-koordinaatioryhmässä. Tiedote huol-
tajille on lähetetty niin pian kuin se on ollut mahdollista. 

Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole 
ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, 
että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 6.4.2021
2 Varhaiskasvatusjohtajan päätös 1.4.2021 § 40

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelu-
kokonaisuus Varhaiskasvatusjohtaja 01.04.2021 § 40

HEL 2021-004220 T 05 01 00

Päätös

Varhaiskasvatusjohtaja päätti, että kerhotoiminta leikkipuistoissa ja päi-
väkodeissa keskeytetään ajaksi 6.–30.4.2021

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatuksen henkilöstövajeen takia palvelua ei voida järjestää.

Listaus leikkipuistojen ja päiväkotien kerhoista suurpiireittäin liitteessä 
1.

Lisätiedot
Hanna Linna, erityissuunnittelija, puhelin: 310 41259

hanna.linna(a)hel.fi
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§ 197
Opiskelijahuollon päällikön irtisanoutuminen ja viran täyttömenette-
lyn aloittaminen

HEL 2021-004358 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ********** irtisa-
noutumisen opiskelijahuollon päällikön virasta (virka nro 035156) 
1.5.2021 lukien.

Samalla kasvatus ja koulutuslautakunta päätti kehottaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaa aloittamaan viran täyttömenettelyn. Viran kelpoi-
suusvaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamis-
tehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito.

Kasvatus ja koulutuslautakunta päätti samalla ottaa ********** opiskeli-
jahuollon päällikön viran täyttömenettelyn ajaksi opiskelijahuollon pääl-
likön avoimen viran hoitajaksi ajalle 1.5.-31.8.2021, kuitenkin enintään 
siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ryhtyy virantoimituk-
seen.

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

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

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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********** on pyytänyt 8.4.2021 päivätyllä erohakemuksella 1.5.2021 lu-
kien eroa opiskelijahuollon päällikön virasta.

Viran täyttömenettely aloitetaan mahdollisimman pian. Opiskelijahuol-
lon päällikön viran täyttömenettelyn ajaksi opiskelijahuollon päällikön 
avoimen viran hoitajaksi esitetään otettavaksi ********** ajalle 1.5.-
31.8.2021, kuitenkin enintään siihen saakka, kunnes virkaan vakinai-
sesti valittu ryhtyy virantoimitukseen.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan 
hallintojohtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-
suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

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

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

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Viranhaltija Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-

tuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 198
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta toistaiseksi

HEL 2021-000983 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt perusopetuksen aluepäällikön 10.3.2021 
(§ 8) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt pe-
rusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 15.3.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen perusopetuksen aluepäällikön 10.3.2021 (§ 
8) tekemästä päätöksestä, jolla aluepäällikkö on ottanut Torpparinmäen 
peruskouluun käsityön (pehmeät materiaalit) tuntiopettajaksi 1.8.2021 
lukien toistaiseksi kasvatustieteen maisteri ********** sekä ensimmäisel-
le varasijalle kasvatustieteen maisteri **********

Perusopetuksen aluepäällikkö on antanut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole 
määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen peruskoulujen 
opettajat toistaiseksi ottaa perusopetuksen aluepäällikkö.

Hakuprosessista

Torpparinmäen peruskouluun käsityön (pehmeät materiaalit) tuntiopet-
tajan tehtävä toistaiseksi on ollut julkisesti haettavana 7.1.2021-
25.1.2021.

Tehtävään haki hakuajan kuluessa yhteensä 30 henkilöä, joista 28 täyt-
ti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Hakuilmoituksessa haettiin muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttä-
vää käsityön (pehmeät materiaalit) päätoimista tuntiopettajaa.

Perusopetuksen aluepäällikön päätöksen mukaan haastatteluun kutsut-
tiin hakemusten perusteella 5 kelpoisuusvaatimukset täyttänyttä haki-
jaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä, joka valittiin ensimmäisel-
le varasijalle. 

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijä olisi tul-
lut valita virkaan, koska hänellä on mm. pidempi työkokemus. 
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Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

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

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

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

1) ylemmän korkeakoulututkinnon;

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

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

Asian arviointi

Tehtävään valittu on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 
2003 ja hän täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset opetettavassa ai-
neessa. Perusopetuksen aluepäällikön lausunnosta ja hakemuksesta 
ilmenee, että tehtävään valitulla on yli 10 vuoden opetuskokemus päte-
vänä aineenopettajana. Hän on tehnyt myös luokanohjaajan tehtäviä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi 
myös vuonna 2003 ja hän täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoi-
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suusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset 
opetettavassa aineessa. Perusopetuksen aluepäällikön lausunnosta ja 
hakemuksesta ilmenee, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on yli 12 vuo-
den opetuskokemus pätevänä aineenopettajana.

Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi siksi, että hänellä 
on esimerkiksi pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla. Kummallakin 
sekä tehtävään valitulla, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on pitkä yli 10 
vuoden opetuskokemus pätevänä aineenopettajana. 

Perusopetuksen aluepäällikön lausunnon mukaan tehtävään valittiin 
hakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvion perus-
teella tehtävään soveltuvin hakija. Kuten päätöksessäkin ilmenee, mo-
lemmilla, sekä tehtävään valitulla hakijalla, että varasijalle valitulla haki-
jalla, on pitkä työkokemus tekstiilityön opettajan tehtävästä ja monipuo-
lista osaamista. Lausunnon mukaan tehtävän valinnassa korostui yh-
teistyö molempien käsitöiden (pehmeät ja kovat materiaalit) kanssa, 
toimiminen yhtenäisessä peruskoulussa eri-ikäisten oppilaiden kanssa, 
itsenäisenä luokanohjaajana toimiminen ja oppilaiden osallisuuden 
vahvistaminen. 

Perusopetuksen aluepäällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu 
osoitti haastattelussa vahvempaa motivoitumista työhön Torpparin-
mäen peruskoulussa. Hänen kuvaama työskentelytapa toi oikaisuvaa-
timuksen tekijää selvästi vahvemmin esille yhteistyön käsityön pehmei-
den ja kovien materiaalien opetuksessa sekä yhteistyön muiden op-
piaineiden kanssa sekä käsityön opettamisen kehittämisen. Lisäksi pe-
rusopetuksen aluepäällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu nosti 
haastattelussa selkeästi esille oppilaiden osallistamisen ja oppilasläh-
töisyyden merkityksen konkreettisin esimerkein käsityön opetuksessa. 
Oppilaslähtöinen toimintatapa luokanohjaajana oppilaiden kanssa tuli 
haastattelussa myös oikaisuvaatimuksen tekijää vahvemmin esille. 
Tehtävään valittu kuvasi konkreettisesti esimerkein myös taito- ja tai-
deaineenopettajana itsenäisenä luokanohjaajana toimisen yhteistyön 
vaatimukset huomioiden. Perusopetuksen aluepäällikön lausunnon 
mukaan kokonaisarvion perusteella tuntiopettajan tehtävään toistaisek-
si valitun valintaa puolisivat hänen haastattelussa esille tuoma vahva 
ammattitaito, kyky ja kansalaiskuntoon liittyvät seikat.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Perusopetuksen aluepäällikkö on ottaen huomioon lain 
mukaiset nimitysperusteet voinut valita koulutuksen, työkokemuksen, 
haastattelun ja tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella soveliaimmaksi 
arvioimansa hakijan tuntiopettajan tehtävään toistaiseksi. Oikaisuvaa-
timuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että 
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perusopetuksen aluepäällikkö olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun 
kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja perusopetuksen aluepäällikön lau-
suntoon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 199
Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta

HEL 2021-001565 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön 
1.3.2021 (§15) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa 
esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin 
seikkoihin.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätös
3 Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön lausunto
4 Virkaan valitun hakemus
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän tutkintotodistus
7 Työnantajapalveluiden selvitys
8 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
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Liite 8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 8.3.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön 
1.3.2021 (§ 15) tekemästä päätöksestä, jolla perusopetuksen päällikkö 
on ottanut Degerö lågstadieskolaan sijoitettuun luokanopettajan virkaan 
1.8.2021 alkaen kasvatustieteiden maisteri **********

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö on antanut asiassa lausun-
non.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan ellei toisin 
ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen luokanopettajan 
virkaan ottaa ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö.

Hakuprosessista

Degerö lågstadieskolaan sijoitettu luokanopettajan virka on ollut julki-
sesti haettavana 10.1.2021 - 25.1.2021.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätöksen mukaan virkaa 
haki hakuajan kuluessa 12 henkilöä, joista 6 täytti opetustoimen henki-
löstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoi-
suusvaatimukset.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätöksen mukaan haastat-
teluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi hakijaa, mm. oikaisuvaa-
timuksentekijä. Tätä ennen yksi kelpoinen hakija oli vetänyt hakemuk-
sensa pois. 

Asian oikeudellinen arviointi
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Oikaisuvaatimuksessa halutaan päätöstä oikaisutavaksi ja käsiteltä-
väksi uudelleen. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että virkaan valittu 
on työkokemukseltaan huomattavasti vähemmän ansioitunut kuin oi-
kaisuvaatimuksen tekijä itse. Edelleen oikaisuvaatimuksessa todetaan, 
että viran täyttämiseksi järjestetyssä haastattelussa on ollut toinenkin 
ilmeisen ansioituneempi henkilö kuin virkaan valittu, jolloin viran täyt-
tämisessä on perustuslain mukaan ilmeinen virhe. Lisäksi oikaisuvaa-
timuksessa todetaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus liittei-
neen osoittaa, että hän täyttää tehtävän pätevyysvaatimukset ja, että 
Helsingin kaupunki on arvioinut oikaisuvaatimuksen tekijän luokanopet-
tajan pätevyyden erikseen ja vahvistanut sen.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan 
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustus-
laissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperus-
teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan 
päättämä erityinen kelpoisuus.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
4 §:ssä säädetään luokanopettajan kelpoisuudesta. Sen mukaan luo-
kanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai 
vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetukses-
sa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot;

 2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen 
(530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut 
opinnot; tai

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuoti-
seen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tut-
kinnon.

Kelpoisuus antaa luokanopetusta on myös henkilöllä, jolla on kelpoi-
suus antaa aineenopetusta perusopetuksessa ja joka on suorittanut pe-
ruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset 
opinnot. Tämä ei kuitenkaan koske henkilöä, jonka kelpoisuus aineen-
opetuksen antamiseen perustuu peruskouluasetuksen (718/1984) 102 
§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on peruskouluasetuksen muutta-
misesta annetussa asetuksessa (294/1996), tai saman pykälän 3 mo-
menttiin, sellaisena kuin se on peruskouluasetuksen muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (1174/1992).
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Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu peruskoulun luokanopettajan 
tutkinto perustuu kolmea vuotta lyhyempään opiskeluun, henkilö on 
kelpoinen opettamaan perusopetuksen 1–4 vuosiluokilla tai, opetushal-
lituksen määräämän lisäopiskelun suoritettuaan, kuten kolmivuotiseen 
opiskeluun perustuvan tutkinnon suorittanut.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen vir-
kasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päätymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätöksen mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijällä on opettajan tutkinto. Oikaisuvaatimuksen tekijän 
hakemuksessa tämän tutkinnon osalta on oppiaineina lueteltu urheilu ja 
terveys, draama ja teatteri sekä ruotsi toisena kielenä.

Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön lausunnon mukaan oikaisu-
vaatimuksen tekijä on aikaisemmin kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan työnantajapalveluissa katsottu täyttävän edellä todetun opetustoi-
men kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 4 §:n mukaisen luo-
kanopettajan kelpoisuuden. Lausunnon mukaan haastattelussa heräsi 
epäilys oikaisuvaatimuksen tekijän kelpoisuudesta, kun hän haastatte-
lussa totesi olevansa epävarma opettamaan matematiikkaa, koska hän 
oli opiskellut sitä viimeksi lukiossa. Edelleen ruotsinkielisen perusope-
tuksen päällikön lausunnon mukaan matematiikan opintojen tulisi sisäl-
tyä luokanopettajan opintoihin. Oikaisuvaatimuksen tekemisen jälkeen 
asiaa selvitettiin uudelleen työnantajapalveluista. Oikaisuvaatimuksen 
tekijän toimittaman tutkintotodistuksen perusteella, työnantajapalveluis-
sa todettiin, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole kelpoinen luokanopet-
tajan virkaan. Liitteenä oleva oikaisuvaatimuksen tekijän Ruotsissa an-
nettu tutkintotodistus ei sisällä perusopetuksen luokanopettajalta vaa-
dittavia opintoja, vaan hän on todistuksen mukaan kelpoinen opetta-
maan urheilua ja terveyttä peruskoulussa vuosiluokilla 1 - 9.

Virkaan valittu on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi huhtikuussa 
2020 ja hänellä on luokanopettajan pätevyys. Hänellä on yli puolen 
vuoden kokemus luokanopettajan tehtävistä kelpoisena luokanopetta-
jana. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö on harkintan-
sa mukaan voinut valita kyseiseen luokanopettajan virkaan valitseman-
sa henkilön. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikko-
ja, jotka osoittaisivat, että ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö olisi 
käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ol-
lut käytettävissä.
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Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön päätös
3 Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikön lausunto
4 Virkaan valitun hakemus
5 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
6 Oikaisuvaatimuksen tekijän tutkintotodistus
7 Työnantajapalveluiden selvitys
8 Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 199
Omprövningsbegäran gällande tillsättning av klasslärartjänst

HEL 2021-001565 T 01 01 01 01

Beslut

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade att avslå ********** begä-
ran om omprövning, som hen har gjort med anledning av chefen för 
den svenska grundläggande utbildningens beslut av 1.3.2021 (§ 15), 
eftersom de grunder som framförs i begäran inte föranleder ändring av 
beslutet. Fostrans- och utbildningsnämnden motiverar sitt beslut med 
de omständigheter som den föredragande framför.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Omprövningsbegäran
2 Beslut av chefen för den grundläggande utbildningen
3 Utlåtande av chefen för den grundläggande utbildningen
4 Ansökan inlämnad av den som valdes för tjänsten
5 Ansökan inlämnad av den som begär omprövning
6 Examensbetyg för den som begär omprövning
7 Arbetsgivartjänsternas utredning
8 Ansökningsannons

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
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Bilaga 8

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

********** har gjort en omprövningsbegäran som inkom 8.3.2021 till 
Helsingfors stads registratorskontor och som gäller det beslut som che-
fen för den svenska grundläggande utbildningen fattade 1.3.2021 (§ 
15) om tillsättning av tjänsten som klasslärare i Degerö lågstadieskola 
med pedagogie magister ********** med början 1.8.2021.

Chefen för den grundläggande utbildningen har avgett ett utlåtande i 
ärendet.

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

Begäran om omprövning har gjorts inom föreskriven tid och till rätt or-
gan

Enligt 14 kap. 1 § 2 mom. 5 punkten i verksamhetsstadgan beslutar 
sektorchefen, om inte något annat är föreskrivet, om anställning av 
sektorns tjänsteinnehavare och arbetstagare. På basis av sektorche-
fens beslut av 20.11.2019 om delegering av personalärenden (§ 100) 
är det chefen för den svenska grundläggande utbildningen som tillsät-
ter en klasslärartjänst inom den svenska servicehelheten

Ansökningsprocessen

Tjänsten som klasslärare i Degerö lågstadieskola var offentligt ledigför-
klarad 10.1.2021–25.1.2021.

Enligt det beslut som chefen för den grundläggande utbildningen har 
fattat söktes tjänsten inom ansökningstiden av 12 personer, varav 6 
uppfyllde behörighetsvillkoren enligt förordningen om behörighetsvillko-
ren för personal inom undervisningsväsendet.

Enligt nämnda beslut kallades fem sökande till intervju på basis av an-
sökningarna, bl.a. den som begär omprövning. Dessförinnan drog en 
behörig sökande tillbaka sin ansökan. 
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Rättslig bedömning av ärendet

I omprövningsbegäran begär man att beslutet ska omprövas och be-
handlas på nytt. Den som begär omprövning anser att den sökande 
som valdes för tjänsten är betydligt mindre meriterad ifråga om arbet-
serfarenhet än hen själv. Vidare konstateras det i omprövningsbegäran 
att det bland dem som intervjuades för tjänsten fanns ytterligare en sö-
kande som var klart mer meriterad än den sökande som valdes för 
tjänsten och att det därför skedde ett uppenbart fel enligt grundlagen 
då tjänsten tillsattes. Dessutom konstateras det i omprövningsbegäran 
att den ansökan med bilagor som den som begär omprövning lämnat in 
påvisar att hen uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten och att 
Helsingfors stad har separat bedömt huruvida den som begär ompröv-
ning är behörig för tjänsten som klasslärare och konstaterat att så är 
fallet. 

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare anges de 
allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande i grundlagen. 
Enligt 125 § 2 mom. i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna 
för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig 
dygd. Den som anställs i ett tjänsteförhållande skall dessutom ha sär-
skilt föreskriven eller av kommunen bestämd särskild behörighet.

I 4 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom under-
visningsväsendet föreskrivs om klasslärares behörighet. Enligt den är 
behörig att ge klassundervisning den som

1) har avlagt pedagogie magisterexamen, har slutfört sådana studier 
omfattande minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor inom de 
olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan eller 
den grundläggande utbildningen samt pedagogiska studier för lärare 
omfattande minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor,

2) har avlagt kandidatexamen enligt förordningen om pedagogiska ex-
amina och studier (530/1978) samt slutfört i 1 punkten avsedda studier, 
eller

3) i Danmark, Island, Norge eller Sverige har avlagt examen för klass-
lärare i grundskolan baserad på ett minst treårigt utbildningsprogram.

Behörig att ge klassundervisning är också den som har behörighet att 
ge ämnesundervisning i grundläggande utbildning och som har fullgjort 
studierna inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i 
grundskolan. Detta gäller dock inte personer vars behörighet att ge 
ämnesundervisning baserar sig på 102 § 2 mom. i grundskoleförord¬-
ningen (718/1984) sådant det lyder i förordningen om ändring av 
grundskoleförordningen (294/1996) eller på 3 mom. i samma paragraf, 
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sådant det lyder i förordningen om ändring av grundskoleförordningen 
(1174/1992).

Om den examen för klasslärare i grundskolan som avses i 1 mom. 3 
punkten grundar sig på kortare studier än tre år, är en person behörig 
att undervisa i årskurs 1–4 inom den grundläggande utbildningen eller, 
efter att ha slutfört av utbildningsstyrelsen bestämda tilläggsstudier, på 
samma sätt som den som har avlagt examen baserad på tre års studi-
er.

Enligt 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan i ett tjänsteför-
hållande som har varit offentligt ledigförklarat anställas endast en per-
son som skriftligen har sökt det före ansökningstidens utgång och då 
uppfyller behörighetsvillkoren. 

Enligt det beslut som chefen för den svenska grundläggande utbild-
ningen har fattat har den som begär omprövning lärarexamen. I den 
ansökan som den som begär omprövning lämnat in är de läroämnen 
som räknas upp för examen ifråga idrott och hälsa, drama och teater 
samt svenska som andra språk.

Enligt det utlåtande som chefen för den svenska grundläggande utbild-
ningen har avgett har man inom fostrans- och utbildningssektorns ar-
betsgivartjänster tidigare ansett att den som begär omprövning har be-
hörighet som klasslärare enligt 4 § i förordningen om behörighetsvillko-
ren för personal inom undervisningsväsendet. Av utlåtandet framgår 
emellertid att misstankar om huruvida den som begär omprövning är 
behörig väcktes i samband med intervjun, där den som begär ompröv-
ning uppgav att hen är osäker om hen kan undervisa i matematik, ef-
tersom hen studerat matematik senast i gymnasiet. Vidare konstateras 
det i utlåtandet att matematik ska ingå i en klasslärares studier. Efter 
att begäran om omprövning hade lämnats in utreddes det här på nytt 
inom arbetsgivartjänsterna. Enligt det examensbetyg som den som be-
gär omprövning lämnat in är hen – så som man nu konstaterade i ar-
betsgivartjänsterna – inte behörig för tjänsten som klasslärare. I bifo-
gade examensbetyg, som har utfärdats i Sverige, nämns inga studier 
som krävs av en klasslärare inom den grundläggande utbildningen utan 
enligt examensbetyget är den som begär omprövning behörig att un-
dervisa årskurserna 1–9 i idrott och hälsa i grundskolan.

Den som valdes för tjänsten utexaminerades till pedagogie magister i 
april 2020 och har klasslärarbehörighet. Hen har dessutom klasslära-
rerfarenhet på över ett halvt år som hen förvärvat som behörig klasslä-
rare. 

De grunder som framförs i begäran om omprövning föranleder inte en 
ändring av beslutet. Chefen för den svenska grundläggande utbildning-
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en har enligt egen prövning kunnat välja ovan nämnda sökande för 
klasslärartjänsten ifråga. Den som begär omprövning har inte framfört 
sådana omständigheter som skulle påvisa att den som är chef för den 
svenska grundläggande utbildningen har använt sin rätt till egen pröv-
ning på ett annat sätt än vad som är möjligt i ärendet ifråga.

Den föredragande hänvisar till det som sagts ovan och föreslår att be-
gäran om omprövning avslås.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Anu Kangaste, ledande jurist, telefon: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Bilagor

1 Omprövningsbegäran
2 Beslut av chefen för den grundläggande utbildningen
3 Utlåtande av chefen för den grundläggande utbildningen
4 Ansökan inlämnad av den som valdes för tjänsten
5 Ansökan inlämnad av den som begär omprövning
6 Examensbetyg för den som begär omprövning
7 Arbetsgivartjänsternas utredning
8 Ansökningsannons

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä Förslagstext

Kommunalbesvär, beslut med anledning 
av begäran om omprövning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

För kännedom

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 200
Vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste

HEL 2021-004352 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2021 ta-
lousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen.

Talousarviossa on päätetty, että lautakuntien on mahdollista esittää 
budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta toteaa, että 
lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen ennakoidaan 
kasvaneen ja kasvavan merkittävästi. Perusopetuksessa 40 % oppilais-
ta tarvitsee aikaisempaa enemmän tukea. Näin lautakunta katsoo bud-
jetissa sovitun koronan aiheuttaman tarpeen ylitysoikeuden myöntämi-
selle täyttyvän.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle yli-
tysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin koronan aiheuttaman 
oppimisvajeen ja mielen pahoinvoinnin ehkäisemiseen ja korjaamiseen 
seuraavasti:

Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa euroa
Perusopetus 11 miljoonaa euroa
Ammatillinen koulutus 2 miljoonaa euroa
Lukio 1 miljoonaa euroa
Monikielisten ohjaajien lisääminen 1 miljoonaa euroa
Oppilas- ja opiskelijahuolto 1 miljoonaa euroa

Yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että jos valtio vuonna 
2021 suuntaa kunnille koulutukseen tarkoitettuja uusia korona-
avustuksia, tulee niillä vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
resursointia entisestään.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Tero Vuontisjärvi. Asiantuntija poistui kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti keskeyttää asian käsittelyn klo 
16.34 ja jatkaa sen käsittelyä kokouksen viimeisenä asiana. Asian kä-
sittelyä jatkettiin klo 16.58.
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että seuraava muutos tehdään koh-
taan Epidemian välilliset kustannukset, joita ei ole huomioitu ennus-
teessa:

Arvioidut kustannusvaikutukset ovat 8,93 miljoonaa euroa jakautuen 
seuraavasti:

Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa euroa yksilöllisen tuen lisäämiseen 
ryhmäkokoja pienentämällä.

Perusopetus 4,82 miljoonaa euroa
- 3,9 miljoonaa euroa samanaikaisopettajien palkkaamiseen oppilaiden 
yksilöllisemmän tuen parantamiseen. Tuki kohdistuisi alkuopetukseen 
ja etäopetuksessa olleisiin 7-9 (10)-luokkien oppilaisiin
- 0,12 miljoonaa euroa oppilaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen 
psykologipalveluja lisäämällä
- 0,8 miljoonaa euroa kouluvalmentajatoimintaan, joka on osoittautunut 
vaikuttavaksi toimintamalliksi niille oppilaille, joilla on suurin vaara jää-
dä pois opetuksesta.

Lukiokoulutus 1,15 miljoonaa euroa
- 1,0 miljoonaa euroa mm. opintojen ohjaukseen ja jälkiohjaukseen, 
rinnakkaisopetukseen, kertaus- ja rästiopintoihin, tukiopetukseen ja –
työpajoihin, kurssien ylimääräisiin uusintakuulusteluihin sekä opiskeli-
joiden ryhmäyttämiseen
- 0,15 miljoonaa euroa monikielisten ohjaajien toiminnan varmistami-
seen

Ammatillinen koulutus 1,34 (– 2,34) miljoonaa euroa
- 1,34 miljoonaa kesän jälkeiseen tehostettuun tavoittamiseen ja oh-
jaukseen, opetuksen lisäämiseen keväällä poissaolleille tai opinnoista 
pudonneille taitopajatarjontaa lisäämällä.
- Lisäksi OKM:ltä on haettu 1 miljoonan euron rahoitusta epidemian 
johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Päätöstä ei vielä ole.

Opiskelijahuolto 0,12 miljoonaa euroa psykologiresurssien lisäämiseen 
vahvistamaan oppijoiden opiskelukykyä ja edistämään oppimisvajeen 
kiinni kuromista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallituk-
selle, että vuoden 2021 budjettiin tulisi myöntää 27 miljoonan euron yli-
tysoikeus niiden tuottavuustoimien perumiseksi, jotka sisältyvät 2021 
tulosbudjettiin, sekä muiden koronaepidemian aiheuttamien lisäkustan-
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nusten kattamiseksi. Epidemiatilanteessa ja sen jälkihoidossa on olen-
naisen tärkeää, että kasvatukseen, koulutukseen ja perheiden tukeen 
panostetaan. Helsingin taloudellinen tilanne ei edellytä kasvatukseen ja 
koulutukseen kohdistuvia leikkauksia.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Talousarviossa on päätetty, että koronasta aiheutuvia 
kustannuksia seurataan lautakunnissa talouden ja toiminnan seuran-
nan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tarvittaessa ylitysoikeuksia kau-
punginhallitukselle ja kaupunginhallitus valtuustolle. Lautakunta kehotti 
kokouksessaan 23.3.2021 toimialaa valmistelemaan asiaa.

Toimiala on todennut seuraavat epidemian välilliset vaikutukset, joita ei 
ole huomioitu ennusteessa ja joita syntyy siitä, että lasten ja nuorten 
oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen ennakoidaan kasvaneen ja 
kasvavan merkittävästi. Arvioidut kustannusvaikutukset ovat 8,93 mil-
joonaa euroa.

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle myönnetään 8,93 miljoonan euron ylitysoikeus. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että jos valtio vuonna 
2021 suuntaa kunnille koulutukseen tarkoitettuja uusia korona-
avustuksia, tulee niillä vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
resursointia entisestään.

Kannattaja: Ted Apter

Vastaehdotus:
Emma Kari: Talousarviossa on päätetty, että lautakuntien on mahdollis-
ta esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta 
toteaa, että lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen 
ennakoidaan kasvaneen ja kasvavan merkittävästi. Perusopetuksessa 
40 % oppilaista tarvitsee aikaisempaa enemmän tukea. Näin lautakun-
ta katsoo budjetissa sovitun koronan aiheuttaman tarpeen ylitysoikeu-
den myöntämiselle täyttyvän.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle yli-
tysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjettiin koronan aiheuttaman 
oppimisvajeen ja mielen pahoinvoinnin ehkäisemiseen ja korjaamiseen 
seuraavasti:

Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa euroa
Perusopetus 11 miljoonaa euroa
Ammatillinen koulutus 2 miljoonaa euroa



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 49 (75)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
13.04.2021

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

Lukio 1 miljoonaa euroa
Monikielisten ohjaajien lisääminen 1 miljoonaa euroa
Oppilas- ja opiskelijahuolto 1 miljoonaa euroa

Yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että jos valtio vuonna 
2021 suuntaa kunnille koulutukseen tarkoitettuja uusia korona-
avustuksia, tulee niillä vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
resursointia entisestään.

Kannattaja: Ville Jalovaara

Asiassa suoritettiin kolme äänestystä. Ensin Petra Malinin ja Pia Paka-
risen vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voitta-
neesta ehdotuksesta äänestettiin vastakkain Emma Karin vastaehdo-
tuksen kanssa, jonka jälkeen voittaneesta vastaehdotuksesta äänestet-
tiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhalli-
tukselle, että vuoden 2021 budjettiin tulisi myöntää 27 miljoonan euron 
ylitysoikeus niiden tuottavuustoimien perumiseksi, jotka sisältyvät 2021 
tulosbudjettiin, sekä muiden koronaepidemian aiheuttamien lisäkustan-
nusten kattamiseksi. Epidemiatilanteessa ja sen jälkihoidossa on olen-
naisen tärkeää, että kasvatukseen, koulutukseen ja perheiden tukeen 
panostetaan. Helsingin taloudellinen tilanne ei edellytä kasvatukseen ja 
koulutukseen kohdistuvia leikkauksia.
EI-ehdotus: Talousarviossa on päätetty, että koronasta aiheutuvia kus-
tannuksia seurataan lautakunnissa talouden ja toiminnan seurannan 
yhteydessä. Lautakunnat esittävät tarvittaessa ylitysoikeuksia kaupun-
ginhallitukselle  ja kaupunginhallitus valtuustolle. Lautakunta kehotti 
kokouksessaan 23.3.2021 toimialaa valmistelemaan asiaa. Toimiala on 
todennut seuraavat epidemian välilliset vaikutukset, joita ei ole huo-
mioitu ennusteessa ja joita syntyy siitä, että lasten ja nuorten oppimi-
sen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen ennakoidaan kasvaneen ja kasvavan 
merkittävästi. Arvioidut kustannusvaikutukset ovat 8,93 miljoonaa eu-
roa. Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle myönnetään 8,93 miljoonan euron ylity-
soikeus. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että jos valtio 
vuonna 2021 suuntaa kunnille koulutukseen tarkoitettuja uusia korona-
avustuksia, tulee niillä vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
resursointia entisestään.

Jaa-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin
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Ei-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen

Tyhjä: 5
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Johanna Laisaari, Hannu 
Oskala

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Pia Pa-
karisen vastaehdotuksen äänin 5 - 3 (5 tyhjää).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Talousarviossa on päätetty, että koronasta aiheutuvia 
kustannuksia seurataan lautakunnissa talouden ja toiminnan seuran-
nan yhteydessä. Lautakunnat esittävät tarvittaessa ylitysoikeuksia kau-
punginhallitukselle ja kaupunginhallitus valtuustolle. Lautakunta kehotti 
kokouksessaan 23.3.2021 toimialaa valmistelemaan asiaa. Toimiala on 
todennut seuraavat epidemian välilliset vaikutukset, joita ei ole huo-
mioitu ennusteessa ja joita syntyy siitä, että lasten ja nuorten oppimi-
sen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen ennakoidaan kasvaneen ja kasvavan 
merkittävästi. Arvioidut kustannusvaikutukset ovat 8,93 miljoonaa eu-
roa. Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kasvatuk-
sen- ja koulutuksen toimialalle myönnetään 8,93 miljoonan euron ylity-
soikeus. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että jos valtio 
vuonna 2021 suuntaa kunnille koulutukseen tarkoitettuja uusia korona-
avustuksia, tulee niillä vahvistaa kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan 
resursointia entisestään.
EI-ehdotus: Talousarviossa on päätetty, että lautakuntien on mahdollis-
ta esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta 
toteaa, että lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen 
ennakoidaan kasvaneen ja kasvavan merkittävästi. Perusopetuksessa 
40% oppilaista tarvitsee aikaisempaa enemmän tukea. Näin lautakunta 
katsoo budjetissa sovitun koronan aiheuttaman tarpeen ylitysoikeuden 
myöntämiselle täyttyvän. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjet-
tiin koronan aiheuttaman oppimisvajeen ja mielen pahoinvoinnin ehkäi-
semiseen ja korjaamiseen seuraavasti: 
Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa euroa
Perusopetus 11 miljoonaa euroa
Ammatillinen koulutus 2 miljoonaa euroa
Lukio 1 miljoonaa euroa
Monikielisten ohjaajien lisääminen 1 miljoonaa euroa
Oppilas- ja opiskelijahuolto 1 miljoonaa euroa Yhteensä 17,5 miljoonaa 
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euroa. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että jos valtio 
vuonna 2021 suuntaa kunnille koulutukseen tarkoitettuja uusia korona-
avustuksia, tulee niillä vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
resursointia entisestään.

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

Ei-äänet: 8
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma Kari, Vesa 
Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Hannu Oskala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Emma 
Karin vastaehdotuksen äänin 8 - 5. 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Talousarviossa on päätetty, että lautakuntien on mahdollis-
ta esittää budjetteihinsa ylityksiä, mikäli tilanne sitä vaatii. Lautakunta 
toteaa, että lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeen 
ennakoidaan kasvaneen ja kasvavan merkittävästi. Perusopetuksessa 
40% oppilaista tarvitsee aikaisempaa enemmän tukea. Näin lautakunta 
katsoo budjetissa sovitun koronan aiheuttaman tarpeen ylitysoikeuden 
myöntämiselle täyttyvän. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2021 budjet-
tiin koronan aiheuttaman oppimisvajeen ja mielen pahoinvoinnin ehkäi-
semiseen ja korjaamiseen seuraavasti: Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa 
euroa
Perusopetus 11 miljoonaa euroa
Ammatillinen koulutus 2 miljoonaa euroa
Lukio 1 miljoonaa euroa
Monikielisten ohjaajien lisääminen 1 miljoonaa euroa
Oppilas- ja opiskelijahuolto 1 miljoonaa euroa Yhteensä 17,5 miljoonaa 
euroa. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että jos valtio 
vuonna 2021 suuntaa kunnille koulutukseen tarkoitettuja uusia korona-
avustuksia, tulee niillä vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
resursointia entisestään.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Emma 
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Kari, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Pia Pakarinen

Tyhjä: 2
Pia Kopra, Matias Pajula

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Emma 
Karin vastaehdotuksen äänin 11 - 0 (2 tyhjää).

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti asiasta Emma Karin vastaehdotuksen mukaisesti.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 
talousarvion ensimmäisen toteutumisennusteen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan toimialat tekevät vuonna 2021 kolme ennustetta, joista tämä 
on ensimmäinen.

Kanslian ohjeen mukaan toteutumisennusteet on annettava lautakun-
nalle tiedoksi. Lautakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talous-
arvio ei ole toteumassa.

Käyttötalous

Tulot

Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 17,3 miljoonaa eli 29,3 % enem-
män kuin talousarviossa.
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Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista val-
tionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole 
pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolista rahoitusta on yh-
teensä 26 miljoonaa euroa. Valtionavustusten osuus on 19 miljoonaa 
euroa. Korona-pandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset ovat 
noin 1,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muu-
tokset pienentävät tuloja 4 miljoonalla eurolla.

Menot

Menoja ennakoidaan kertyvän noin 31,8 miljoonaa euroa eli 2,5% yli ta-
lousarvion.

Menoylitys johtuu suurimmaksi osaksi kaupungin saamista käyttötarkoi-
tussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta han-
kerahoituksesta syntyvistä vastaavista kuluista, joita ei ole huomioitu 
talousarviossa. Ennusteen menoihin sisältyy 26,3 miljoonaa euroa ta-
lousarvion ulkopuolista rahoitusta vastaavia kuluja. Koronan nettovai-
kutuksen toimialan menoihin arvioidaan oleva 2,3 miljoonaa euroa. 
Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannusten arvioidaan olevan 3,3 
miljoonaa euroa. Koronakustannuksiin ja oppivelvollisuuden laajenemi-
sen kustannuksiin ei ole varauksia talousarviossa.

Koronaepidemian vaikutukset ennusteeseen

Ennusteessa on huomioitu ennakoidut epidemian aiheuttamat suorat 
ylityspaineet. Seuraavassa on arvio myös epäsuorista kustannuspai-
neista, jotka eivät synny suoraan epidemiasta, vaan tilanteen aiheutta-
mista seurannaisvaikutuksista. 

Ennusteessa huomioidut epidemian suorat vaikutukset tuloihin ja menoihin

Korona-epidemian ennustetaan aiheuttavan tulomenetyksiä yhteensä 
1,8 miljoonaa euroa. Suurin osa tulonmenetyksistä kohdistuu ammatil-
liseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

Korona-epidemian aiheuttamia talousarvion ylittäviä menoja arvioidaan 
olevan 6,8 miljoonaa euroa. Nämä koostuvat sijaiskustannuksista, hy-
gieniatarvikekustannuksista sekä kasvavista työterveyskuluista. Koro-
na-epidemian aiheuttama toiminnan supistamisen ennustetaan aiheut-
tavan 4,5 miljoonaa säästöjä. Säästöjä syntyy toisen asteen materiaali-
hankinnoissa ja ateriapalveluissa sekä toisen asteen koulutuksessa et-
tä perusopetuksessa. Nettona ennakoitu ylitysvaikutus on siis 2,3 mil-
joonaa euroa.

Epidemian välilliset vaikutukset, joita ei ole huomioitu ennusteessa
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Toimiala on myös arvioinut epidemiatilanteesta johtuvien välillisten vai-
kutusten aiheuttamia kustannuspaineita, joita ei ole huomioitu ennus-
teessa. Näitä syntyy siitä, että lasten ja nuorten oppimisen ja hyvin-
voinnin tuen tarpeen ennakoidaan kasvaneen ja kasvavan merkittäväs-
ti. Arvioidut kustannusvaikutukset ovat 7,9 miljoonaa euroa jakautuen 
seuraavasti:

Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa euroa yksilöllisen tuen lisäämiseen 
ryhmäkokoja pienentämällä

Perusopetus 4,8 miljoonaa euroa
- 3,9 miljoonaa euroa samanaikaisopettajien palkkaamiseen oppilaiden 
yksilöllisemmän tuen parantamiseen. Tuki kohdistuisi alkuopetukseen 
ja etäopetuksessa olleisiin 7-9 (10)-luokkien oppilaisiin
- 0,12 miljoonaa euroa oppilaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen 
psykologipalveluja lisäämällä
- 0,8 miljoonaa euroa kouluvalmentajatoimintaan, joka on osoittautunut 
vaikuttavaksi toimintamalliksi niille oppilaille, joilla on suurin vaara jää-
dä pois opetuksesta.

Ammatillinen koulutus 1,34  (– 2,34) miljoonaa euroa
- 1,34 miljoonaa kesän jälkeiseen tehostettuun tavoittamiseen ja oh-
jaukseen, opetuksen lisäämiseen keväällä poissaolleille tai opinnoista 
pudonneille taitopajatarjontaa lisäämällä.
- Lisäksi OKM:ltä on haettu 1 miljoonan euron rahoitusta epidemian 
johdosta tarvittaviin tukitoimiin. Päätöstä ei vielä ole.

Opiskelijahuolto 0,12 miljoonaa euroa psykologiresurssien lisäämiseen 
vahvistamaan oppijoiden opiskelukykyä ja edistämään oppimisvajeen 
kiinni kuromista.

Investoinnit

Investointeja ennustetaan kertyvän 1,6 miljoonaa yli talousarvion. In-
vestointien ylitysoikeudet tullaan käyttämään kokonaan. Ylitys johtuu 
oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttamista tietotekniikkainvestoin-
neista.

Strategian toteutuminen

Strategiakautta 2017-2021 on arvioitu kaupunkitasoisesti. Arvioinnin 
mukaan toimiala on onnistunut toteuttamaan päättyvän strategiakau-
den toimenpiteet hyvin.

Asiakasmäärät

Suomenkielisenvarhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan alittavan 
talousarvion 58 lapsella. Lapsimäärän ennustetaan ylittävän talousar-
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vion 49 lapsella kaupungin päiväkodeissa ja kotihoidon tuessa 134 lap-
sella. Vastaavasti lapsimäärän ennustetaan vähenevän yksityisen hoi-
don tuessa noin 220 lapsella. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 
ennustetaan olevan 55 lasta vähemmän kuin talousarviossa. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alit-
tavan talousarvion 56 oppilaalla. Ruotsinkielisen perusopetuksen oppi-
lasmäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 27 oppilaalla.

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan alittavan 
talousarvion 549 oppilaalla. Asiakkaiden vähennys kohdistuu etupääs-
sä kaupungin järjestämään omaan perusopetuslain alaiseen iltapäivä-
toimintaan.

Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion 59 opiskelijalla. Ruotsinkielisten lukioiden opiskelijamäärän 
ennustetaan olevan talousarvion tasolla.

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennustetaan olevan ta-
lousarvion tasolla.

Vapaan sivistystyön opetustuntimäärän ennustetaan ylittävän talousar-
vion 9 700 tunnilla. Opiskelijamäärän ennustetaan pienenevän 4 800 
opiskelijalla talousarvioon verrattuna. Opiskelijamäärän pieneneminen 
johtuu epidemian aiheuttamasta lähiopetuksen keskeyttämisestä sekä 
kriisin aikana pienennetyistä opetusryhmistä

Arvio tavoitteisiin, palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liitty-
vistä merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ennustaa, että toimialan sitova ta-
voite ”Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja 
oppia ja opiskella” toteutuu. Tavoitteen toteutuminen on kuitenkin epä-
varmaa johtuen lukiokoulutuksen tavoitteen haasteellisuudesta pande-
mia-tilanteessa. Tavoitteen toteumista edistävät oppitunnit on jouduttu 
suurelta osin käyttämään akuuttien korona-asioiden hoitoon.

Toisen sitovan tavoitteen ”Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä” toteutuminen on myös epävarmaa. Ammatillisen 
koulutuksen mittarina olevan työssäoppimisen päivien määrän kasvat-
taminen 10 000 päivällä verrattuna viime vuoteen toteuttaminen on 
epävarmaa. Korona-kriisin myötä monet työssäoppimispaikat ovat kes-
keyttäneet toimintansa. Sama epävarmuus koskee vapaan sivistystyön 
mittarina olevan kurssilaisten määrän kasvattaminen Koillis- ja Itä-
Helsingissä johtuen korona-kriisin vuoksi keskeytetystä lähiopetukses-
ta.
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Toimialan toiminnallisen, tilojen yhteiskäytön lisäämiseen liittyvän ta-
voitteen toteutuminen on myös epävarmaa. 

Tilojen yhteiskäytön laajenemista vaikeuttaa korona-tilanteen vaatimat 
väljemmät toimitilat sekä suositus siitä, että ryhmien on toimittava toi-
sistaan erillään olevissa tiloissa. 

Koronapandemiasta johtuen taloudellinen tilanne on haastava ja epä-
varma. Koronapandemia lisää oppimisen ja hyvinvoinnin tukitarpeita 
merkittävästi. Kriisin jatkuessa sosiaaliset ongelmat lisääntyvät ja op-
pimisvaje kasvaa. Opetuksen ja hyvinvoinnin tuen tarve kasvaa edel-
leen samoin kuin oppilashuollon tarve. Toimialan talousarvioon sisältää 
mittavia tuottavuustavoitteita, joiden toteuttamista vaikeuttaa edelleen 
jatkuva pandemiatilanne.

Toimialan henkilöstö on hyvin kuormittunutta johtuen korona-epidemian 
mukanaan tuomista väliaikaisista muutoksista ja henkilöstön saata-
vuushaasteesta erityisesti suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden laatu ja saatavuus ovat palau-
tumisen perusta. Akuutti koronatilanne ja nopeasi vaihtelevat opetusjär-
jestelyt haastavat tilannetta edelleen. Lasten ja nuorten poissaoloja 
seurataan systemaattisesti ja niiden perusteella kohdennetaan tukitoi-
mia. Oppimisvajeiden paikkaamiseksi lisätään ja tehostetaan tukiope-
tusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta sekä kartoitetaan kesken 
tai suorittamatta jääneet opinnot sekä päivitetään opintosuunnitelmia.

Ennusteen edellyttämät toimenpiteet

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakunnan tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin, mikäli talousarvio ei ole toteutumassa. 

Ennusteen sisältämän 31,8 miljoonan euron ylitysennusteen perusteina 
ovat pääosin tekniset, ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavat menot. 
Muina perusteina ovat oppivelvollisuuden laajenemisen kustannukset, 
joihin valtio myös ohjaa lisärahoitusta sekä epidemian aiheuttamat suo-
rat kustannukset, jotka ovat kaupunginhallituksen laatimisohjeiden mu-
kaisesti ylitysperusteita. 

Ylityspaineet eivät edellytä lautakunnalta välittömiä toimenpiteitä. Mah-
dolliset ylitysoikeusesitykset on tehtävä kaupunginvaltuustolle viimeis-
tään marraskuussa 2021.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 188, 189, 190, 195 ja 200 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 191 ja 197 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 192 ja 194 §:t.

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

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 61 (75)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

13.04.2021

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

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa 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.
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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
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.
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Pöytäkirja

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

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 193 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kasvatus- 
ja koulutuslautakunta.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

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

Lupa on myönnettävä, jos
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 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
sissa asioissa tärkeää

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.

Muutoksenhakuaika

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

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

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

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha-
kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis-
tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi-
ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely-
lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

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

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

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

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

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

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

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

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
yhteystiedot.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voi-
daan lähettää (prosessiosoite).

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

1. muutoksenhaun 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 
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on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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.

5
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 196, 198 ja 199 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
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Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

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

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.
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Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
BESVÄRSANVISNING

199 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas genom kommunalbesvär endast av den 
som har framställt begäran om omprövning av det ursprungliga beslu-
tet.
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Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av begäran 
om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 
också.

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

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

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

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

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

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

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
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Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

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

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

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

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

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

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

Till besvärsskriften ska följande fogas:
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1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

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

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

Rättegångsavgift

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

Protokoll

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

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

  

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

Pia Pakarinen
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Fatim Diarra Ville Jalovaara

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.04.2021.


