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Kokousaika 17.08.2021 16:00 - 18:09

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Kari, Emma (etänä) varapuheenjohtaja
Apter, Ted
Chydenius, Jussi
Dufva, Veli-Pekka
Grotenfelt, Nora
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa (etänä)
Korpinen, Sini
Malin, Petra (etänä)
Rantahalvari, Markku
Saxberg, Mirita
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

Grönholm, Niclas (etänä) ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen vs. toi-
mialajohtaja

Kukkonen, Arja (etänä) lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja

Lehtonen, Ulla (etänä) vs. varhaiskasvatusjohtaja
Salo, Outi (etänä) perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno (etänä) tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati (etänä) hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Partanen, Niko (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

poistui 17:48, poissa: 268-271 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
253-271 §

Esittelijät
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Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen vs. toi-
mialajohtaja
253-263 §

Ulla Lehtonen vs. varhaiskasvatusjohtaja
264-265 §, 268-271 §

Niclas Grönholm ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja
266 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
267 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
253-271 §
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§ Asia

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

254 Asia/2 Ilmoitusasiat

255 Asia/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

256 Asia/4 Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen han-
kinta

257 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pia 
Pakarisen valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyn-
tämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

258 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ma-
ri Rantasen toivomusponnesta koskien Etelä-Karjalan mallin käyttöö-
nottoa Helsingissä

259 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville 
Jalovaaran valtuustoaloitteesta Perhetalo Naapurin toiminnan jatkami-
sesta Kontulassa

260 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mai 
Kivelän valtuustoaloitteesta maksuttomasta aamupalatarjoilusta pe-
ruskouluihin

261 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisvälinei-
den tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

262 Asia/10 Abraham Wetterin tien päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys

263 Asia/11 Osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22 toteutettavien erityisen 
huolenpidon jaksolla olevien lasten/nuorten opetustilojen tarveselvitys

264 Asia/12 Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Purpuripolku 
1 toteutettavan päiväkoti Pelimanni ja Tiukun hankesuunnitelmasta

265 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Livornonkatu 6 
sijaitsevan päiväkoti Livornonkatu 6:n hankesuunnitelmasta

266 Asia/14 Osoitteeseen Sturenkatu 2 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin 
väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

267 Asia/15 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

268 Asia/16 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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269 Asia/17 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

270 Asia/18 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

271 Asia/19 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 253
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 Ted Apterin ja Ozan Yanarin 
sekä varatarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Petra Malinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 254
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 187: Eräiden vuoden 2021 talous-
arvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alit-
taminen (HEL 2021-006665)

 Kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 190: Helsingin kaupungin ympäris-
töraportti 2020 (HEL 2021-003311)

 Kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 192: Pohjois-Haagan ala-asteen 
laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottaminen (HEL 2020-002993)

 Kaupunginhallitus 28.6.2021 § 509: Lausunto opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta 
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (HEL 2021-005810) 

 Kaupunginhallitus 7.6.2021 § 449: Lausunto opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain ja lukiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnok-
sesta (HEL 2021-005458)

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 255
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Direktören för svenska servicehelheten

 05.08.2021 § 67 Mottagande av donation av Minerva Hem och Sko-
la r.f., daghemmet Apollo och Minerva Förskola

 05.08.2021 § 68 Överföring av befogenheter i fostrans- och utbild-
ningssektorn från direktören för den svenska servicehelheten till 
tjänsteinnehavare

 05.08.2021 § 69 Helsingfors stads svenska gymnasiers gymnasies-
pecifika läroplaner från och med 1.8.2021

Hallintojohtaja

 10.08.2021 § 18 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sen suo-
menkielisen jaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen

Varhaiskasvatusjohtaja

 11.08.2021 § 95 Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verrokkiryh-
mään kuuluvat lapset Helsingissä 2021-2023

Perusopetusjohtaja

 10.08.2021 § 92 Valtionavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henki-
löstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin 2021-2022 

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistystyön johtaja

 16.08.2021 § 67 Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille 
koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi 2021–2023, Opetus-
hallitus

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 4 (78)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
17.08.2021

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 256
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen 
hankinta

HEL 2021-005613 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen palveluntuottajiksi:

1. Kirkkopalvelut ry:n (Seurakuntaopisto) ja
2. Suomen Diakoniaopisto Oy:n.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimus-
palveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perus-
teella tehtävän sopimuksen ja päättämään Helsingin kaupungin puoles-
ta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen 
irtisanomisesta tai purkamisesta. 

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on 1 200 000 
euroa (arvonlisäveroton hinta).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-

tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 18.5.2021 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-005613. Hankinnan kohteena 
oleva oppisopimuskoulutuksena järjestettävä kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen suomen kie-
lellä on toteutettu avoimella menettelyllä. Puitejärjestelyyn valitaan kak-
si (2) palveluntuottajaa. Hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska ja-
kaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteen sopimattomia.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 18.5.2021 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 21.6.2021. Määräaikaan mennessä saapui 2 
tarjousta; Kirkkopalvelut ry:ltä (Seurakuntaopisto) sekä Suomen Diako-
niaopisto Oy:ltä. 

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) 
vuoden optiokautta. Tavoitteellinen aloitusajankohta on lokakuu 2021.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Mää-
räajassa saapuneet tarjoukset täyttävät annetut soveltuvuusvaatimuk-
set.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteerei-
tä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Määräajassa saa-
puneet tarjoukset ovat tarjouspyynnössä vaaditun mukaisia.

Tarjousten vertailu

Saapuneet tarjoukset todettiin soveltuviksi ja tarjouspyynnön mukaisik-
si. 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä han-
kinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadulli-
sia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaati-
muksissa ja palvelukuvauksessa.

Tarjousten vertailu hintapisteineen ja perusteluineen on tämän päätök-
sen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Puitejärjestelyyn valitaan 
kaksi palveluntuottajaa ja molempien tarjoajien täyttäessä soveltuvuus-
vaatimukset ja muut hankinnan kriteerit valitaan palveluntuottajiksi 1. 
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Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto sekä 2. Suomen Diakoniaopisto 
Oy.

Tilaukset sopimuskauden aikana tehdään puitejärjestelyyn hyväksytyil-
tä palvelutuottajilta etusijaisuusjärjestystä noudattaen. Etusijaisuusjär-
jestyksestä voidaan poiketa tilanteissa, jossa opiskelijan yksilöllinen 
tarve sitä edellyttää.

Hankinnassa on käytetty työllistämisehtoa. Tarjoaja sitoutuu työllistä-
mään varsinaisen sopimuskauden (ei optiokauden) aikana yhden hei-
kossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön vähintään 3 kuukaudek-
si kokoaikaiseen, työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen, kun toteu-
tuneiden oppisopimuskoulutusten määrä ylittää 25 kappaletta.

Sopimuksen teko

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

Tavoitteellinen sopimuksen aloitusajankohta on 15.10.2021.

Toimivalta

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

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-

tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Esitysteksti

Tiedoksi

Hankintapalvelut
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§ 257
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Pia Pakarisen valtuustoaloitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin 
hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

HEL 2021-004204 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Pia Pakarisen liitteenä olevasta valtuustoa-
loitteesta koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin te-
koihin puuttumiseksi kouluissa:

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kiusaamisen vastaiseen ohjelmaan 
sisällytetään – siltä osin kuin se ei vielä sisällä – Etelä-Karjalan toimin-
tamallin kaltainen toimintatapa yhteistyössä nykyisten yhteistyökump-
paneiden kanssa. Lisäksi esitetään, että asiasta laaditaan yhteistyössä 
poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lain-
vastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suora-
viivaisemmat ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vas-
taa melko lailla Etelä-Karjalan toimintamallia ja käytäntöjä. Helsingin 
oma ohjelma on kuitenkin laajempi. Kiusaamisongelmaa on Etelä-
Karjalassa lähestytty aika lailla samoista lähtökohdista, ilmiöistä sekä 
rakenteista käsin kuin Helsingissäkin. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala tekee suunnitelmallista ja tiivistä yhteistyöstä muun muassa las-
ten ja nuorten, perheiden, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen kans-
sa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta kannattaa yhteistyön ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja hy-
väksi todettujen toimintamallien vakiinnuttamista.

Kiusaaminen

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden 
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. Kuten aloitteessa todetaan: 
yhtä patenttiratkaisua ei ole.

Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma eli KVO 13, minkä puitteissa tehdään laa-
ja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien 
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 10 (78)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
17.08.2021

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

sesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös 
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

K-0 -toiminta

K-0 -toiminta on Aseman Lasten kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin 
kiusaamistilanteisiin, joissa koulun omat voimavarat tilanteen selvittä-
miseen ovat riittämättömät. Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä 
2021 noin 20 kappaletta. K-0 -työtä tehdään aina yhteistyötä koulun 
omien toimijoiden kanssa. Mallia on verrattu Etelä-Karjalan malliin, eikä 
välitöntä muutostarvetta ilmennyt. Seuraamme sekä K-0 -mallin että 
Etelä-Karjalan mallin kehittymistä ja teemme tarvittavat muutokset. 
K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.

Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös aloitteessa viitattu 
lakisääteinen nuorten rikos- ja oikeusedustustoiminto.

Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai 
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisia-
semalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosi-
aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankku-
ri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-
vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen li-
säksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt. 

Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtä-
vässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, 
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai polii-
sisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiu-
saamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lasten-
suojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tuki-
toimiin.

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 11 (78)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
17.08.2021

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

seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos 
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty. 

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus viimeistelevät parhail-
laan KVO 13-ohjelman pohjalta yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkival-
lan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyri-
tään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita 
kiusaamisasiassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Kiusaamisella voi tutkitusti olla vakavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia 
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja toimintaky-
kyyn, minkä vuoksi kiusaamisongelmaan tulee puuttua suunnitelmalli-
sesti, tehokkaasti ja proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret 
kärsivät erityyppisistä vertaissuhdeongelmista kuten ystävien vähyys, 
pelko ystävien menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden 
tunne ja luottamuksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös 
suoraan yhteydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistu-
neisuuteen, huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäi-
syyteen, itsetuhoajatuksiin ja masentuneisuuteen.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Etelä-
Karjalan mallin mukainen toimintamalli kirjataan osaksi Kvo13-
ohjelmaa ja kyseinen malli otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja 
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastai-
nen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mutta KVO 13 ohjelmaa on 
syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toimintamalli lainvastaisissa 
teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkauttamalla sen käyttö kouluihin 
ja muihin lasten ja nuorten kanssa toimiviin yhteisöihin.

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Koulujen ja turvallisuu-
songelmiin; kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin ei ole kyetty puuttu-
maan riittävän tehokkaasti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käy-
tettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mut-
ta KVO 13 ohjelmaa on syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toi-
mintamalli lainvastaisissa teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkaut-
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tamalla sen käyttö kouluihin ja muihin  lasten ja nuorten kanssa toimi-
viin yhteisöihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 31.03.2021 Pakarinen Pia Etelä-Karjalan mallin hyödyn-
täminen lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa valtuutettu Pia Pakarisen ja 32 muun allekirjoittaneen aloitteesta 
koskien Etelä-Karjalan mallin hyödyntämistä lainvastaisiin tekoihin 
puuttumiseksi kouluissa. 

Lausuntoa on pyydetty 23.8.2021 mennessä. Aloitteeseen on pyydetty 
lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

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

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 31.03.2021 Pakarinen Pia Etelä-Karjalan mallin hyödyn-
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täminen lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 258
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Rantasen toivomusponnesta koskien Etelä-Karjalan mallin 
käyttöönottoa Helsingissä

HEL 2021-005073 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mari Rantasen liitteenä olevasta toivomuspon-
nesta koskien Etelä-Karjalan mallin käyttöönottoa Helsingissä:

Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuuksia ottaa 
Helsingissä käyttöön Etelä-Karjalassa käytössä oleva malli kouluissa 
tapahtuvien rikosten ja lainvastaisten tekojen käsittelystä. Etelä-
Karjalan mallissa tehdään aina rikosilmoitus, mikäli alle 15-vuotias lapsi 
tekee koulussa lainvastaisen teon. Tekijä ohjataan erityiseen ryhmään, 
jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien 
huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Koulussa tapahtuva kiusaaminen, väkivalta ja muu lainvastainen toi-
minta on ongelma niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa ja ongel-
maa on pyritty ratkaisemaan kunkin kunnan ja sen sisäisten alueiden 
rakenteista, ilmiöistä ja lähtökohdista käsin. 

Helsingissä on voimassa suunnitelmallinen ja johdonmukainen kiu-
saamisen vastainen ohjelma eli KVO 13, minkä puitteissa tehdään laa-
ja-alaista yhteistyötä kaupungin sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien 
välillä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. Ohjelmalla pyritään erityi-
sesti tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista, mutta myös 
puuttumaan ja jälkihoitamaan tilanteita oikealla tavalla.

K-0 -toiminta

K-0 -toiminta on yksi KVO13-ohjelman toimintatapa, joka on Aseman 
Lasten kehittämä toimintamalli pitkittyneisiin kiusaamistilanteisiin, joissa 
koulun omat voimavarat tilanteen selvittämiseen ovat riittämättömät. 
Tällaisia tapauksia oli Helsingissä keväällä 2021 noin 20 kappaletta. K-
0 -työtä tehdään aina yhteistyötä koulun omien toimijoiden kanssa. 
Mallia tullaan vertaamaan Etelä-Karjalan malliin ja toimintaa kehitetään 
eteenpäin. K-0 tekee yhteistyötä Ankkuri-toiminnan kanssa.

Poliisisosiaalityö ja Ankkuri-toimintamalli

Sosiaali- ja terveystoimialalla on toiminut vuodesta 2012 asti moniam-
matillinen Ankkuri-malli, jossa pyritään puuttumaan nuorten rikolliseen 
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toimintaan ennalta estävästi. Ankkurin sosiaalityö on alusta asti ollut 
osa poliisisosiaalityön yksikköä, mihin kuuluu myös lakisääteinen nuor-
ten rikos- ja oikeusedustustoiminto.

Alle 15-vuotiaan lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus koulun tai 
muun toimijan aloitteesta, ja kyseinen tapahtuma käsitellään poliisia-
semalla nuoren, huoltajan, poliisin, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Nuorten oikeusedustuksen sosi-
aalityöntekijä työskentelee 15–17-vuotiaiden nuorten asioissa ja Ankku-
ri-ryhmän sosiaalityöntekijä kohdistaa työtä enemmän alle 15-
vuotiaiden nuorten rikosasioihin. Tämä toimintamalli kattaa koulujen li-
säksi muutkin tapahtuma- ja toimintaympäristöt.

Ilmoitusvelvollisuudet lastensuojelulle ja poliisille

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtä-
vässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, 
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 
mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä. Koulun, poliisin tai polii-
sisosiaalityön tulee tarvittaessa tehdä lastensuojeluilmoitus myös kiu-
saamistilanteissa. Tällöin lapsen ja perheen sosiaalihuollon tai lasten-
suojelun tuen tarve arvioidaan ja ryhdytään tarvittaviin yksilöllisiin tuki-
toimiin.

Lastensuojelulain 25 § velvoittaa laaja-alaisesti eri tahoja ilmoittamaan 
myös poliisille, mikäli heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen 
perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut väkivaltaa tai 
seksuaalista väkivaltaa. Koulun tulee siten tehdä ilmoitus poliisille, jos 
lasta on esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa pahoinpidelty.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön ja perusopetuksen yhteistyö

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö ja perusopetus viimeistelevät parhail-
laan KVO 13-ohjelman pohjalta yhteistoimintaohjetta kiusaamisväkival-
lan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ohjeistuksessa pyri-
tään kuvaamaan konkreettisesti toimijoiden tehtäviä, keinoja ja vastuita 
kiusaamisasiassa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Kiusaamisella ja koulussa tapahtuvalla väkivallalla voi tutkitusti olla va-
kavia, pitkäaikaisia, ja traumatisoivia vaikutuksia lasten ja nuorten ter-
veyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn, minkä vuoksi kiusaamis- ja 
väkivaltaongelmiin tulee puuttua suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja 
proaktiivisesti. Kiusatuksi joutuneet lapset ja nuoret kärsivät erityyppi-
sistä vertaissuhdeongelmista kuten ystävien vähyys, pelko ystävien 
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menettämisestä, luokkayhteisöön kuulumattomuuden tunne ja luotta-
muksen puute vertaisiin. Kiusatuksi joutuminen on myös suoraan yh-
teydessä yleiseen ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, 
huonoon itsetuntoon ja kielteiseen minäkuvaan, yksinäisyyteen, itsetu-
hoajatuksiin ja masentuneisuuteen.

Mikäli nuori tekee lainvastaisia tekoja, eikä hän joudu vastuuseen teois-
taan, on hänellä suurempi riski rikkoa lakia myöhemminkin. Rikosten 
toistuessa on riskinä, että nuori joutuu yhä syvemmälle rikolliseen elä-
mäntapaan mukaan. Nuorisorikollisille kasautuu tyypillisesti hyvin suuri 
määrä erilaisia psykososiaalisia ongelmia. Varhainen lainvastaisiin te-
koihin puuttuminen ja sovittelu ehkäisee tutkimusten perusteella riskiä, 
että nuori ajautuu syvempään rikoskierteeseen myöhemmin.

KVO 13

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla käytettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 vas-
taa melko lailla Etelä-Karjalan toimintamallia ja käytäntöjä, mutta Hel-
singin malli on hieman laajempi. Sekä Etelä-Karjalassa että Helsingissä 
kiusaamisongelmaa on lähestytty samoista lähtökohdista, ilmiöistä se-
kä rakenteista käsin ja kiusaamistilanteisiin vastataan samanlaisilla 
menetelmillä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee suunnitelmallista ja tiivistä 
yhteistyöstä muun muassa lasten ja nuorten, perheiden, poliisin sekä 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa kiusaamisongelman ratkaisemiseksi. 
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta kannattaa yhteistyön ja toimin-
tamallien edelleen kehittämistä ja hyväksi todettujen toimintamallien 
vakiinnuttamista.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Etelä-
Karjalan mallin mukainen toimintamalli kirjataan osaksi Kvo13-
ohjelmaa ja kyseinen malli otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja 
muissa lasten ja nuorten kanssa toimivissa yhteisöissä.

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Koulujen ja turvallisuu-
songelmiin; kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin ei ole kyetty puuttu-
maan riittävän tehokkaasti. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käy-
tettävä kiusaamisen vastainen ohjelma KVO 13 on jo melko laaja, mut-
ta KVO 13 ohjelmaa on syytä täydentää kirjaamalla Etelä-Karjalan toi-
mintamalli lainvastaisissa teoissa osaksi KVO 13 ohjelmaa ja jalkaut-
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tamalla sen käyttö kouluihin ja muihin  lasten ja nuorten kanssa toimi-
viin yhteisöihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anton Björninen, pedagoginen asiantuntija, puhelin

anton.bjorninen(a)edu.hel.fi
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 30.9.2021 mennessä valtuutettu Mari Rantasen toivomuspon-
nesta koskien mahdollisuuksia ottaa Helsingissä käyttöön Etelä-
Karjalassa käytössä oleva malli kouluissa tapahtuvien rikosten ja lain-
vastaisten tekojen käsittelystä. Toivomusponteen on pyydetty lausun-
toa myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anton Björninen, pedagoginen asiantuntija, puhelin

anton.bjorninen(a)edu.hel.fi
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Mari, toivomusponsi, Kvsto 21.4.2021 asia 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 259
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Perhetalo Naapurin toiminnan 
jatkamisesta Kontulassa

HEL 2021-002228 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloit-
teesta Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa:

Helsingin kaupunki järjestää avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa, 
joka pitää sisällään leikkipuistotoimintaa ja kerhotoimintaa. Avoimen 
varhaiskasvatuksen toimipisteet, leikkipuistot ja perhetalot, ovat avoi-
mia kohtaamispaikkoja kaikille lapsiperheille. Toiminta on maksutonta.

Leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta on Helsingin kaupungin var-
haiskasvatussuunnitelman mukaista avointa varhaiskasvatusta. Toi-
mintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten ja perheiden kans-
sa. Varhaiskasvatuslaissa (2018) avoin varhaiskasvatus on määritelty 
yhdeksi varhaiskasvatuksen toimintamuodoksi.

Perhetalo Naapuri on toiminut osoitteessa Naapurintie 14, päiväkoti 
Kontulan kanssa samassa kiinteistössä. Perhetalossa on järjestetty oh-
jattuja ryhmätoimintoja ja vertaistoimintaa lapsiperheille. Ohjatun toi-
minnan lisäksi tiloissa on voinut toimia ja leikkiä leikkiympäristössä 
omaehtoisesti. Avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa, leikkipuistoissa ja 
perhetaloissa, on kotikeittiöissä mahdollista lämmittää ruokaa vauvoille 
ja leikki-ikäisillelapsille ja vanhemmat voivat laittaa kahvia/teetä. Per-
heiden käytettävissä on wc ja vaipanvaihtoon pesutilat.

Perhetalo Naapurin tilasta luovuttiin 11.1.2021 lukien. Samassa kiin-
teistössä toimiva päiväkoti Kontula sai tilat uuden lapsiryhmän käyt-
töön. Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyi 21 paikan lisäämisen varhais-
kasvatusyksikkö Kontula - Kurki yhteyteen 11.1.2021 lukien. Lasten 
varhaiskasvatuspaikat saatiin näin järjestettyä lähelle kotia varhaiskas-
vatukseen.

Toivottiin, että perhetalon toiminnalle löytyy yksi osoite Kontulassa ja 
nyt se on löytynyt: Syystoimintakauden 2021 alusta perhetalo Naapurin 
avoimen varhaiskasvatuksen toiminta voidaan järjestää Kivenkolon 
asukastilassa osoitteessa Kivikonkaari 11 maanantaista perjantaihin 
klo 9-16. Toiminnassa perinteisesti perjantai on perheretkipäivä. Mi-
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kään perhetalon toiminta ei lakkaa perhetalon osoitteen muutoksen 
vuoksi.

Koronaepidemian aikana Helsingin perhetalojen toiminta on ollut rajoi-
tettua ja suljettuna 30.11.2020 alkaen. Perhetalotoiminta käynnistyy, 
kun koronarajoitusten purkamisen jälkeen on mahdollista taas kokoon-
tua sisätiloissa.

Kontulan alueella myös leikkipuisto Kiikku ja Lampi järjestävät avoimen 
varhaiskasvatuksen toimintaa. Leikkipuistot ovat koronarajoitusten pää-
tyttyä jälleen kuntalaisten ja alueen toimijoiden käytettävissä ilta- sekä 
viikonlopputoimintaan lapsiperheille. Kaikissa leikkipuistoissa on moni-
puoliset pihat ja ulkoleikkivälineet.

Perhetalon Naapurin aiemmin käyttämä piha jää edelleen perheiden 
käyttöön. Pihassa voi käydä leikkimässä myös päiväkodin toiminta-
aikana. Päiväkoti Kontula toivottaa perheet tervetulleiksi ulkoleikkeihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää avoimen varhaiskasvatuk-
sen ohjattua toimintaa tärkeänä Idän lapsiperheille. Perheiden toiveita 
ja ideoita toiminnan tarpeista kartoitetaan ja toimintaa suunnitellaan 
yhdessä alueen lapsiperheiden kanssa. Tiedotamme avoimen varhais-
kasvatuksen toiminnan suunnittelusta ja toiminnasta leikkipuistojen ja 
perhetalojen verkkosivuilla www.hel.fi/leikkipuistot.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Linna, erityissuunnittelija, puhelin: 310 41259

hanna.linna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Jalovaara Ville Perhetalo Naapurin toimin-
taa Kontulassa jatkettava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 15.6.2021 mennessä valtuutettu Ville Jalovaaran ja 8 muun al-
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lekirjoittaneen valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Perhetalo 
Naapurin toimintaa Kontulassa jatketaan entiseen tapaan ja tarvittaes-
sa perhetalotoiminnalle etsitään Kontulasta uudet tilat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Hanna Linna, erityissuunnittelija, puhelin: 310 41259

hanna.linna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.02.2021 Jalovaara Ville Perhetalo Naapurin toimin-
taa Kontulassa jatkettava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 241

HEL 2021-002228 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta palautti asian uudelleen valmistelta-
vaksi.

Käsittely

15.06.2021 Palautettiin

Palautusehdotus:
Ville Jalovaara: Perhetalon ajatus perustuu toimintaan yhdessä paikas-
sa, eikä nyt ehdotetulla tavalla kolmessa sijainnissa eripuolilla kaupun-
ginosaa. Kyseessä tulee olla ”matalan kynnyksen” toimintaa, jossa ei 
tarvitse joka kerta selvittää, missä tänä päivänä ollaan. Kontulan alu-
eella on työhön sopivia tiloja. Palautetaan asia valmisteluun ja tuodaan 
lautakunnalle esitys perhetalotoiminnan keskittämisestä yhteen paik-
kaan Kontulassa.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran 
ehdotuksesta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Linna, erityissuunnittelija, puhelin: 310 41259

hanna.linna(a)hel.fi
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§ 260
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mai Kivelän valtuustoaloitteesta maksuttomasta aamupalatarjoilusta 
peruskouluihin

HEL 2021-002852 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Mai Kivelän valtuustoaloitteesta maksut-
tomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin:

Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruo-
kailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuositus 
VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Peruso-
petuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin laki-
sääteinen maksuton lounasateria ja iltapäivätoimintaan osallistuville 
toimintamaksuun sisältyvä välipala. Maksuttoman aamupalan tarjoami-
nen kaikille oppilaille ei kuulu lakisääteisiin kouluaterioihin.

Ravitseva aamupala vaikuttaa vireystilaan positiivisesti ja edistää op-
pimista. Koululaisten hyvinvointia tukee säännöllinen ateriarytmi, mutta 
osa oppilaista ei syö aamupalaa kotona ennen koulupäivää. Kouluter-
veyskyselyn 2019 mukaan Helsingissä aamupalan jättää syömättä yh-
den tai useamman kerran viikossa 24,7 % 4.-5.-luokkalaisista ja 43,4 % 
8.-9.-luokkalaisista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epä-
terveellisillä vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin, vä-
symykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vai-
keuksiin. 

Vaikka muissa kunnissa maksuttomasta aamupalatarjoilusta on koke-
musta, Helsingin kaupungin kaikissa peruskoulussa vastaavan toimin-
nan järjestelyt olisivat paljon laajemmat. Tarjoilun järjestäminen vaatisi 
kouluilta aamupalatarjoilun organisoinnin koulupäivän alkuun ja henki-
löstöresurssin lisäämisen aamuun ruokailutilanteen valvontaan. Aamu-
pala tulisi järjestää koulun ruokasalissa ennen opetuksen alkua, esim. 
30 minuutin ajan alkaen klo 7.45 tai 8.15. Ruokailutilannetta on valvot-
tava. Koulunkäyntiavustajien käyttämisestä valvontaan aiheutuu lisä-
kustannuksia ja se tulee huomioida työvuorosuunnittelussa. Nykyiset 
keittiöiden ja ruokasalien tilat ja laitteet mahdollistavat aamupalatarjoi-
lun toteuttamisen, ja toimialan olisi mahdollista tilata aamupalojen val-
mistus ja tarjoilu koulujen ruokapalveluntuottajilta erillisen sopimuksen 
mukaan. Maksuton aamupalatarjonta ei kuitenkaan sisälly nykyisiin 
palvelukuvauksiin.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2021 
noin 46 000 lasta ja vuoden 2021 talousarviossa peruskoulujen ruoka-
palveluiden hankintaan on varattu noin 19 miljoonaa euroa. Siinä on 
huomioitu nykyisen palvelutason turvaaminen, eikä aamupalatarjonnan 
kustannukset sisälly nykyiseen budjettiin. 

Aamupalatarjoilun lisäkustannukset koostuisivat ateriakustannuksista ja 
valvontaan käytettävästä henkilöstöresurssista mutta kokonaiskustan-
nusten arviointi tarkasti etukäteen on vaikeaa. Arvioiden, että 50 % op-
pilaista tulisi joka aamu syömään koulun tarjoaman aamupalan, aamu-
palatarjonta vaatisi merkittävää korotusta kokonaismenoissa, esim.

 Aamupuuron, tuoresoseen ja maidon tarjoaminen kaikissa kouluis-
sa edellyttäisi noin 4 560 000 euroa/vuosi korotusta kokonaisme-
noissa. Jos lisänä tarjottaisiin myös voileipä, levite ja leivänpäälli-
nen, korotus olisi 7 420 000 euroa/vuosi. 

 Aamupalan tarjoaminen positiivisen diskriminaation rahoitusta saa-
vissa kouluissa, joissa aamupalan tarjoaminen voisi parantaa oppi-
laiden hyvinvointia eniten, aamupuurokokonaisuuden tarjoaminen 
vaatisi 2 280 000 euroa/vuosi, leivän kanssa 3 710 000 euroa/vuosi. 

 Neljässä erikseen valitussa 500 oppilaan koulussa tehtävä pilotointi 
vaatisi 202 000 €/vuosi, leivän kanssa 330 000 euroa/vuosi. 

 Valvonnan järjestäminen kaikissa kouluissa lisää kustannuksia sa-
doilla tuhansilla euroilla. Neljässä pilottikohteessa kaksi koulun 
avustajaa valvomassa aamupalaa kustantaa arvioilta 32 000 eu-
roa/vuosi.

Aamupalan merkitys oppilaiden jaksamiseen on tunnistettu. Tarvittavia 
resursseja aamupalatarjoilun järjestämiseen ei ole varattu budjetissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatar-
joilun edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen 
valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riit-
tävien resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia. 
Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta 
saavia kouluja.

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (7) jälkeen:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatar-
joilun edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen 
valittavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riit-
tävien resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia. 
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Valittavien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta 
saavia kouluja."

Kannattaja: Emma Kari

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (7) jälkeen: "Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta kannattaa maksuttoman aamupalatarjoilun 
edistämistä lausuntoehdotuksessa mainitussa neljässä erikseen valit-
tavassa 500 oppilaan koulussa tehtävänä pilotointina ja tähän riittävien 
resurssien varaamista osana kaupungin ensi vuoden budjettia. Valitta-
vien koulujen tulee olla positiivisen diskriminaation rahoitusta saavia 
kouluja."

Jaa-äänet: 2
Pia Kopra, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 11
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Emma 
Kari, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Petra Malin, Markku Rantahalvari, 
Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 11 - 2.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite 3.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Kasvatus ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Mai Kivelän valtuustoaloitteesta maksut-
tomasta aamupalatarjoilusta peruskouluihin:

Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruo-
kailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuositus 
VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Peruso-
petuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin laki-
sääteinen maksuton lounasateria ja iltapäivätoimintaan osallistuville 
toimintamaksuun sisältyvä välipala. Maksuttoman aamupalan tarjoami-
nen kaikille oppilaille ei kuulu lakisääteisiin kouluaterioihin.

Ravitseva aamupala vaikuttaa vireystilaan positiivisesti ja edistää op-
pimista. Koululaisten hyvinvointia tukee säännöllinen ateriarytmi, mutta 
osa oppilaista ei syö aamupalaa kotona ennen koulupäivää. Kouluter-
veyskyselyn 2019 mukaan Helsingissä aamupalan jättää syömättä yh-
den tai useamman kerran viikossa 24,7 % 4.-5.-luokkalaisista ja 43,4 % 
8.-9.-luokkalaisista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epä-
terveellisillä vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin, vä-
symykseen ja sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vai-
keuksiin. 

Vaikka muissa kunnissa maksuttomasta aamupalatarjoilusta on koke-
musta, Helsingin kaupungin kaikissa peruskoulussa vastaavan toimin-
nan järjestelyt olisivat paljon laajemmat. Tarjoilun järjestäminen vaatisi 
kouluilta aamupalatarjoilun organisoinnin koulupäivän alkuun ja henki-
löstöresurssin lisäämisen aamuun ruokailutilanteen valvontaan. Aamu-
pala tulisi järjestää koulun ruokasalissa ennen opetuksen alkua, esim. 
30 minuutin ajan alkaen klo 7.45 tai 8.15. Ruokailutilannetta on valvot-
tava. Koulunkäyntiavustajien käyttämisestä valvontaan aiheutuu lisä-
kustannuksia ja se tulee huomioida työvuorosuunnittelussa. Nykyiset 
keittiöiden ja ruokasalien tilat ja laitteet mahdollistavat aamupalatarjoi-
lun toteuttamisen, ja toimialan olisi mahdollista tilata aamupalojen val-
mistus ja tarjoilu koulujen ruokapalveluntuottajilta erillisen sopimuksen 
mukaan. Maksuton aamupalatarjonta ei kuitenkaan sisälly nykyisiin 
palvelukuvauksiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2021 
noin 46 000 lasta ja vuoden 2021 talousarviossa peruskoulujen ruoka-
palveluiden hankintaan on varattu noin 19 miljoonaa euroa. Siinä on 
huomioitu nykyisen palvelutason turvaaminen, eikä aamupalatarjonnan 
kustannukset sisälly nykyiseen budjettiin. 

Aamupalatarjoilun lisäkustannukset koostuisivat ateriakustannuksista ja 
valvontaan käytettävästä henkilöstöresurssista mutta kokonaiskustan-
nusten arviointi tarkasti etukäteen on vaikeaa. Arvioiden, että 50 % op-
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pilaista tulisi joka aamu syömään koulun tarjoaman aamupalan, aamu-
palatarjonta vaatisi merkittävää korotusta kokonaismenoissa, esim.

 Aamupuuron, tuoresoseen ja maidon tarjoaminen kaikissa kouluis-
sa edellyttäisi noin 4 560 000 euroa/vuosi korotusta kokonaisme-
noissa. Jos lisänä tarjottaisiin myös voileipä, levite ja leivänpäälli-
nen, korotus olisi 7 420 000 euroa/vuosi. 

 Aamupalan tarjoaminen positiivisen diskriminaation rahoitusta saa-
vissa kouluissa, joissa aamupalan tarjoaminen voisi parantaa oppi-
laiden hyvinvointia eniten, aamupuurokokonaisuuden tarjoaminen 
vaatisi 2 280 000 euroa/vuosi, leivän kanssa 3 710 000 euroa/vuosi. 

 Neljässä erikseen valitussa 500 oppilaan koulussa tehtävä pilotointi 
vaatisi 202 000 €/vuosi, leivän kanssa 330 000 euroa/vuosi. 

 Valvonnan järjestäminen kaikissa kouluissa lisää kustannuksia sa-
doilla tuhansilla euroilla. Neljässä pilottikohteessa kaksi koulun 
avustajaa valvomassa aamupalaa kustantaa arvioilta 32 000 eu-
roa/vuosi.

Aamupalan merkitys oppilaiden jaksamiseen on tunnistettu. Tarvittavia 
resursseja aamupalatarjoilun järjestämiseen ei ole varattu budjetissa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa valtuutettujen Mai Kivelän ja 18 muun allekirjoittaneen valtuus-
toaloitteesta koskien maksuttoman aamupalan tarjontaa peruskouluis-
sa. Aloitteesta on pyydetty kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto 
1.9.2021 mennessä. Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausunto myös 
Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitokselta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite 3.3.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 28 (78)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
17.08.2021

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 238

HEL 2021-002852 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.06.2021 Pöydälle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 10.06.2021 § 19

HEL 2021-002852 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon:

Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin omistama liikelaitos, jo-
ka tuottaa kaupungin järjestämistä ruokapalveluista tällä hetkellä yli 75 
prosenttia etupäässä päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitoksiin ja hoitoalan 
kohteisiin

Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin 
koulutuksen ja kasvatuksen toimialalle tilaaja - tuottajamallin mukaan. 
Toimintaamme ohjaa yhteistyöasiakirja, jossa on määritelty tilaajan ja 
tuottajan vastuut, sekä kuvattu palvelun sisältö.

Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsin-
giltä aamupalan oppilaille, on Palvelukeskuksella edellytykset tuottaa 
ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa.

Nykyiset tilat, laitteet, välineet sekä toiminnan organisointi mahdollista-
vat palvelun käynnistämisen sopimuksen mukaan. Osallistumme myös 
mielellämme aamupalan tarjoamisen vaikutusten seurantaan yhteis-
työssä kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. 
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Olemme antaneet Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle hinta- arvion 
aamupalasta kustannusten vaikutusten laskemiseksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Anne Koskinen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 36983

anne.koskinen(a)hel.fi
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§ 261
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisväli-
neiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Ozan Yanar: Pyydetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Ozan Yanar ehdotuksesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien 
kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille:

Kaupunginvaltuusto palautti valmisteluun Amanda Pasasen valtuustoa-
loitteen maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vä-
hävaraisille. Valtuusto edellytti erilaisten jakelumahdollisuuksien kartoit-
tamista sekä valmistautumista rajatun kokeilun käynnistämiseen peru-
sopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalla on kartoitettu erilaisia kuukautisvälineiden jakamisen 
muotoja ja kustannuksia näille vaihtoehdoille. 
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Aloitteessa ehdotetaan, että maksuttomia kuukautisvälineitä jaettaisiin 
nuorille ja vähävaraisille. Aloitteen mukaan kuukautisvälineiden tarjoa-
misessa tulisi huomioida käyttäjien henkilökohtaiset valinnat. Helsingis-
sä oli 13−29 -vuotiaita menstruoivia vuonna 2019 lähes 80 000. Kuu-
kautisvälineiden hinnat vaihtelevat, mutta halvin terveyssidepakkaus 
olisi hinnaltaan 1,04 euroa ja tamponipakkaus 1,10 euroa. Kuukuppien 
hinta-arvio olisi 30 euroa. Kuukautissiteitä tai tamponeja tarvitaan kaksi 
pakettia kuukaudessa. Kuukupin käyttäjät tarvitsevat kuukupin lisäksi 
aloitustarvikkeet. Jos oletetaan, että 40 prosenttia käyttäisi kuukautissi-
teitä ja 40 prosenttia tamponeja, olisivat kokonaiskustannukset kaikkien 
13−29 -vuotiaiden menstruoivien osalta 136 900 euroa kuukaudessa. 
Kuukupin käyttäjien ollessa 20 prosenttia menstruoivien osuudesta olisi 
heidän osaltaan kustannukset 960 000 euroa. Kuukupin, tamponien ja 
kuukautissiteiden yhteiskustannukset kaikkien menstruoivien osalta oli-
sivat 1 642 800 euroa vuodessa. Välinekustannusten lisäksi jakelumuo-
to vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti (9.2.2021 § 22) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaa käynnistämään pilotin maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitok-
sissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on selvitetty maksutto-
mien kuukautisvälineiden pilotointia neljän kuukauden ajan neljässä 
yksikössä, joissa opiskelee yhteensä noin 1600 menstruoivaa oppijaa.  
Kuukautisvälineet tulisivat näille neljälle kuukaudelle maksamaan 21 
000 euroa (mikäli 40 prosenttia käyttäisi kuukautissiteitä, 40 tamponeja 
ja 20 kuukuppeja). Jakelu voitaisiin toteuttaa joko automaatilla tai hen-
kilöstöresursseilla. 

Tällä hetkellä markkinoilta ei löydy automaatteja, jotka mahdollistaisivat 
käyttäjille räätälöityjen kuukautisvälineiden noudon kuukausittain. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan selvitysten mukaan automaatti on to-
teutettavissa, mutta sen suunnittelu vaatii yhteiskehittelyä jakeluauto-
maatteja tarjoavien yritysten kanssa. Vuokrattavia automaatteja ei ole 
markkinoilla toistaiseksi tähän tarkoitukseen saatavilla. Eräs hoitotar-
vikkeiden jakeluautomaatteja myyvä yritys arvioi yhden laitteiston hin-
naksi 20 000 euroa. Koulun tai oppilaitoksen ostama lokerikko mahdol-
listaisi 20 oppijan noudon päivää kohden. Tämän lisäksi tuotteiden ti-
lauksesta, automaatin päivittäistäytöstä ja asiakastyöstä vastaisi erik-
seen palkattava työntekijä. Kuukautisvälineiden jakaminen automaatilla 
tulisi yrityksen hinta-arvion mukaan olemaan neljän yksikön osalta 80 
000 euroa. Kun summaan lisätään työntekijä- ja kuukautisvälinekus-
tannukset, nousevat pilotin kokonaiskustannukset yli 110 000 euroon.

Sosiaali- ja terveyslautakunta (19.1.2021 § 13) totesi lausunnossaan, 
ettei ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen koulu- ja opiskelutervey-
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denhuollossa kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon perustehtäviin. 

Koska välineiden jakaminen ei myöskään kuulu opettajien virka- ja työ-
ehtosopimuksen mukaisiin työtehtäviin, mikäli kouluilla jaettaisiin kuu-
kautisvälineitä, tulee ne jakaa muutoin, kuin opetushenkilöstön toimes-
ta. Tällöin tulisi kuukautisvälineiden jakelijaksi palkata työntekijä. Täl-
löin välineet tilattaisiin suoraan yksikköihin ja jakelija hoitaisi kuukautis-
välinepakettien räätälöinnin ja jakamisen käyttäjäkohtaisesti. Tässä to-
teutuksessa haasteena olisi välineiden varastointi ja jakelu sellaisessa 
paikassa, joka mahdollistaisi oppijalle kuukautisvälineiden noutamisen 
huomiota herättämättä. Maksuttomien kuukautissuojien pilotissa kuu-
kautisvälineiden jakelija palkattaisiin viidelle kuukaudelle, jolloin palk-
kakustannukset olisivat 25 500 euroa. Projektikoordinaattorin palkka ja 
kuukautisvälineiden hankintakustannukset tulisivat karkeasti arvioituna 
olemaan yhteensä noin 46 000 euroa. 

Parhain tapa jakelun hoitamiseen olisi automaatti, joka olisi kaikkien 
helsinkiläisten nuorten ja vähävaraisten, ei vain Helsingin kaupungin 
koulujen ja oppilaitosten oppijoiden saavutettavissa. Automaatti tulisi si-
joittaa tilaan, josta välineiden saanti hoituisi vaivattomasti, itselleen so-
pivaan aikaan ja huomiota herättämättä. Tällaisiksi jakelupaikoiksi so-
veltuisi parhaiten esimerkiksi apteekit ja terveysasemat.  Ongelmana 
on, että tiedossa ei ole automaattien saatavuutta. 

Kartoituksessa selvisi jakelun haasteellisuus asian sensitiivisyyden se-
kä korkeiden resurssien suhteen. Jotta oppijat pääsisivät vaikuttamaan 
pilotoinnin sisältöön ja toteutukseen, tulisi pilotointi toteuttaa alusta lop-
puun asti yhteistyössä heidän kanssaan. Keskeistä pilotissa olisi vai-
kuttavuuden arviointi alku- ja loppukyselyjen avulla. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla ei ole resursseja pilotoinnin toteuttamiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautis-
välineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rustehtäviin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei näe asian sensitiivisyy-
den vuoksi koulujen ja oppilaitosten soveltuvan parhaiten maksutto-
mien kuukautisvälineiden jakamiseen. Vuoden 2022 talousarvioehdo-
tukseen ei ole huomioitu määrärahaa maksuttomien kuukautisvälinei-
den pilotoinnin toteuttamiseksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 31.8.2021 mennessä valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 
muun allekirjoittamaan aloitteeseen maksuttomien kuukautisvälineiden 
tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. 
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Aloitteessa esitetään, että Helsingissä puututtaisiin taloudelliseen epä-
tasa-arvoon esimerkiksi jakamalla ilmaisia kuukautisvälineitä kouluissa 
ja terveyskeskuksissa. Aloitteessa ehdotetaan, että jokaisella tulisi olla 
oikeus valita heille soveltuvat kuukautisvälineet. 

Lausuntoa on pyydetty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 02.06.2021 § 170

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

02.06.2021 Palautettiin

Valtuutettu Amanda Pasanen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kan-
nattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kartoitetaan maksuttomien 
kuukautisvälineiden erilaisia jakelumahdollisuuksia nuorille ja vähäva-
raisille. Samalla tulee valmistautua rajatun kokeilun käynnistämisen 
maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja 
toisen asteen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Ju-
hani Strandénin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa 
asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kar-
toitetaan maksuttomien kuukautis- ja parranajovälineiden erilaisia jake-
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lumahdollisuuksia vähävaraisille. Samalla tulee valmistautua rajatun 
kokeilun käynnistämisen maksuttomien kuukautis- ja parranajovälinei-
den jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa 
vuoden 2022 talousarvion puitteissa.

Äänestysjärjestys

Palautusehdotuksista äänestettiin erikseen.

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun ja valmistellaan siten, että kartoi-
tetaan maksuttomien kuukautisvälineiden erilaisia jakelumahdollisuuk-
sia nuorille ja vähävaraisille. Samalla tulee valmistautua rajatun kokei-
lun käynnistämisen maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta pe-
rusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousar-
vion puitteissa.

Jaa-äänet: 33
Maija Anttila, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mi-
ka Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hytti-
nen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo 
Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård-
Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wil-
le Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Ulla-
Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Ei-äänet: 50
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Bi-
audet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anna Laine, Johanna Lai-
saari, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Ranta-
nen, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar
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Tyhjä: 1
Mauri Venemies

Poissa: 1
Arja Karhuvaara

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi, jolloin valtuutettu Nuutti Hyttisen tekemä palautuseh-
dotus raukesi.

19.05.2021 Pöydälle

05.05.2021 Pöydälle

26.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

19.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 22

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien 
kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Tämän li-
säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa käynnistä-
mään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden 
jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksis-
sa.

Aloitteessa on tartuttu tärkeään asiaan tyttöjen yhdenvertaisuuden nä-
kökulmasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käsitellään peruso-
petuksessa ja toisella asteella opetussuunnitelmien mukaisesti mm. 
terveystiedon ja biologian tunneilla ikäkauteen liittyvää kasvua, tervey-
den osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemusta ja niiden 
merkityksen pohtimista sekä seksuaalikasvatusta. Lisäksi opetuksessa 
perehdytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin ja tarkastellaan yh-
teiskuntaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmis-
ta. Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteissa korostetaan aktiivi-
seksi kansalaiseksi kasvamista ja opetuksessa pyritään vahvistamaan 
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havaittuihin epäkohtiin puuttumista. Vaikka kuukautisköyhyyteen rat-
kaisun tarjoaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan teh-
täviin, paneudutaan opetuksessa naisten ja miesten väliseen tasa-
arvoon, yhdenvertaisuuteen ja yhteiskunnan toimintaan. Oppijoita ohja-
taan tarttumaan epäkohtiin, tekemään aloitteita ja kehittämään toimin-
taa yhteiskunnassa tasa-arvoisempaan suuntaan.

Aloitteessa kuvattu huoli kuukautisköyhyydestä on aiheellinen. Osalla 
oppilaista ja opiskelijoista ei ole varaa hankkia sellaisia kuukautisväli-
neitä, joita he haluaisivat käyttää. Aloitteessa ehdotetaan, että maksut-
tomia kuukautisvälineitä jaettaisiin nuorille ja vähävaraisille. Aloitteen 
mukaan kuukautisvälineiden tarjoamisessa tulisi huomioida käyttäjien 
henkilökohtaiset valinnat. Helsingissä oli 13−29-vuotiaita nuoria naisia 
vuonna 2019 lähes 80 000. Mikäli ilmaisia kuukautisvälineitä jaettaisiin 
kaikille heille, olisivat vuosikustannukset useamman miljoonaa euroa. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä ilmaisten kuukautisvälinei-
den jakaminen kaikille nuorille ei ole tarkoituksenmukaista. Lautakun-
nan mielestä mahdolliset ilmaiset kuukautisvälineet tulisi kohdentaa 
vain vähävaraisille nuorille. 

Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen nuorille ja vähävaraisille vä-
hentäisi kuukautisköyhyyttä, mutta edellyttäisi resursointia monipuolis-
ten kuukautisvälineiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun suhteen. Il-
maisten kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi myös henkilöre-
sursseja. Jakelun järjestämisessä tulisi huomioida asian henkilökohtai-
suus ja jakelu tulisi järjestää riittävän yksityisessä tilassa. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jaetaan opiskelijoille äkillisissä, 
akuuteissa tilanteissa yksittäisiä kuukautisvälineitä, mutta säännöllinen 
kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi suurempaa resursointia ja 
koordinointia. Vaihtoehtona voisi olla jakaa kuukautisvälineitä automaa-
tista, jolloin voi olla haastavaa varmistaa kuukautisvälineiden riittävä 
valikoima automaatissa sekä automaatin ylläpito. Mikäli kuukautisväli-
neitä jaettaisiin kouluissa tai oppilaitoksissa, jakelu tulisi turvallisuus-
syistä kohdentaa ainoastaan koulun tai oppilaitoksen omille oppijoille. 
Lisäksi tulisi päättää, jaetaanko kuukautisvälineitä kotikunnan vai opis-
kelupaikan perusteella. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi joka tapauk-
sessa jakaa muuallakin kuin kouluissa ja oppilaitoksissa, koska jakelun 
tulisi tavoittaa kaikki kaupungin nuoret ja vähävaraiset. Jakelun järjes-
täminen usean tahon toimesta vaikeuttaisi jakeluun liittyvää kokonais-
koordinointia. 

Koulujen ja oppilaitosten sijaan kuukautisvälineitä voisi jakaa Skotlan-
nin tavoin esimerkiksi apteekeissa, joista välineiden saanti hoituisi vai-
vattomasti. Yksi vaihtoehto kuukautisköyhyyden kitkemiseksi olisi myös 
monien muiden maiden tavoin siirtää kuukautisvälineet farmakologisten 
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tuotteiden kategoriaan ja näin muuttaa 24 prosentin arvonlisävero 
alennettuun kymmenen prosentin verokantaan. Tämä edellyttäisi kui-
tenkin lakialoitetta arvonlisäveron alentamisesta ja kannatusta aloitteel-
le.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälinei-
den jakaminen kouluissa ja oppilaitoksissa edellyttäisi kuukautisvälinei-
den hankintaan, varastointiin ja jakeluun liittyvää resursointia sekä tar-
koituksenmukaisia tiloja. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä il-
maisten kuukautisvälineiden jakaminen olisi tarkoituksenmukaisempaa 
toteuttaa esimerkiksi apteekeissa.

Käsittely

09.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lau-
sunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta 
maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävarai-
sille. Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa 
käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa.

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta mak-
suttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. 
Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa 
käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 6
Samuel Adouchief, Fatim Diarra, Emma Kari, Johanna Laisaari, Hannu 
Oskala, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 7
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Nis-
kanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen
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Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuk-
sen äänin 6–0. Tyhjää äänesti 7.

19.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
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§ 262
Abraham Wetterin tien päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys

HEL 2021-005643 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Herttoniemeen osoit-
teeseen Abraham Wetterin tie 15 toteutettavan uuden päiväkodin uu-
disrakennuksen tarveselvityksen. 

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Abraham Wetterintien päiväkoti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee kaakkoisessa suurpiirissä, Hert-
toniemen peruspiirissä, Herttoniemen yritysalueen kupeessa osoittees-
sa Abraham Wetterin tie 15 ja se vastaa alueen suomenkieliseen ja 
ruotsinkieliseen lähipalvelutarpeeseen. 

Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen käyttöön 224 lapselle, joista 63 paikkaa toteutetaan ruotsinkieli-
selle ja 161 paikkaa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle. Suomen-
kielisestä varhaiskasvatuksesta opinpolku tällä hetkellä jatkuu Porolah-
den peruskouluun ja ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta Botby 
grundskolaan. 
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Uudishanke korvaa nykyisen 42 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet 
Killingenin tilat. Ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle saadaan uudis-
hankkeessa uusia tilapaikkoja 21 ja suomenkielisen varhaiskasvatuk-
sen tilapaikat lisääntyvät 161 tilapaikalla. Uudisrakennus otetaan käyt-
töön kalustettuna elokuuhun 2023 mennessä. 

Tämä tilatarve on esitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkie-
liselle jaostolle hyväksytysti 18.5.2021. Hankkeen toteutuksen yhtey-
dessä ei tarvita väistötiloja.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

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

Herttoniemen yritysaluetta täydennysrakennetaan ja varhaiskasvatusi-
käisten lasten määrä alueella kasvaa noin 180 lapsella vuoteen 2035 
mennessä.  Hanke palvelee yritysalueen, Roihuvuoren ja Tammisalon 
alueita ja on hyvin saavutettavissa.

Koko laajan kaakkoisen suurpiirin varhaiskasvatusalueen varhaiskas-
vatusikäisten lasten määrä kasvaa ennustekaudella 2019-2030 noin 
450 lapsella, jonka jälkeen kasvu tasaantuu.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa Daghemmet Killingen palve-
lualue on ensisijaisesti Herttoniemi. Nykyinen ruotsinkielinen päiväkoti 
toimii peruskorjauksen tarpeessa olevissa tiloissa Herttoniemenran-
nassa osoitteessa Laivalahdenportti 3. Tilat asettavat rajoitteita var-
haiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen.

Edellä kuvatun hankkeen lisäksi talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelma vuosille 2022-2030 sisältää Herttoniemenrannassa päiväko-
tien Merituuli ja Tuorinniemi perusparannukset, jotka ajoittuvat vuosille 
2028-2030.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennuksen tilat luovat hyvät edellytykset päiväkodin toiminnalle 
ja vastaavat Herttoniemen ja sen lähialueiden palvelutarpeisiin. Tilat 
tehdään turvallisiksi, terveellisiksi ja riittäviksi niin että muuntuva käyttö 
on huomioitu tilojen mitoittamisessa. 

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kasvua ja kehitystä tukevaksi oppi-
misenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön 
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lisäksi lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asu-
kaskäytön lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Päiväkotitilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden, 
suunnitteluohjeiden ja mallitilaohjelman mukaan. Näin saadaan peda-
gogisesti monipuolinen, tarkoituksenmukaisesti mitoitettu ja joustava 
toimintaympäristö, joka mahdollistaa varhaiskasvatussuunnitelman ta-
voitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyh-
teiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ym-
märtämistä ja osaamista Helsingissä.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja varustelussa otetaan huo-
mioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan 
monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat 
sekä päiväkodin käyttäjille että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja 
liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan suunnit-
teluun.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Abraham Wetterin tien päiväkodin tilat ovat arviolta laajuudeltaan n. 1 
700 hym², 2 040 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva 
kokonaisvuokra on arviolta 31,00 euroa/htm²/kk, 63 300 euroa/kk. Uu-
dishankkeen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat 759 600 euroa/v. 
Lukuihin ei kuulu maanvuokra. Daghemmet Killingenin tämän hetkiset 
vuosittaiset vuokrakustannukset ovat 73 440 euroa vuodessa. Näin ol-
len alueen vuosittaiset vuokrakustannukset nousevat 686 160 euroa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan kalustamisen ja varustamisen osalta 210 
000 euroa ja ICT-hankintojen osalta n. 20 000 euroa, alv. 0 %. Muutto-
kustannusarvio on noin 31 300 euroa, siivouskustannusarvio on noin 
58 300 euroa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta 
ovat yhteensä noin 2 518 500 euroa/vuosi.

Tilankäytöllisesti rakennus on muuntojoustava ja kustannuksiltaan ta-
loudellinen ratkaisu, joka mahdollistaa myös iltakäytön. Iltakäytön tiloja 
ovat esimerkiksi aula, ruokailutila ja toiminta-/juhlasali.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin henkilökunta osallis-
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tuu käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja to-
teutussuunnittelun aikana.

Toimivalta

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Abraham Wetterintien päiväkoti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 18.05.2021 § 8

HEL 2021-005643 T 10 06 00

Framställning

Fostrans- och utbildningssektorns svenska sektion beslutade föreslå 
för fostrans- och utbildningsnämnden att behovsutredningen som gäller 
ett nybygge för ett nytt daghem på adressen Abraham Wetters väg 15 i 
Hertonäs godkänns.

Den svenska sektionen betonar att personalens och barnens synpunk-
ter om hur lokalerna kunde utvecklas ska fortsättningsvis beaktas och 
att man ska dessutom säkerställa att lokalerna är helhetsmässigt eko-
nomiska i samband med den fortsatta planeringen och förverkligandet 
av projektet.

Föredragande
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direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Susan Niemelä, projekt arkitekt, telefon: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi
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§ 263
Osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22 toteutettavien erityisen 
huolenpidon jaksolla olevien lasten/nuorten opetustilojen tarvesel-
vitys

HEL 2021-006351 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Nor-
denskiöldinkatu 20 rak. 22, 00250 Helsinki toteutettavien erityisen huo-
lenpidon jaksolla olevien lasten/nuorten opetustilojen liitteenä olevan 
tarveselvityksen. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen esitys lastensuojelulain muutoksesta on suunniteltu astuvan 
voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksen jälkeen erityisen huolenpidon jakson 
järjestämisoikeus on vain kunnalla ja valtiolla eikä ulkopuolisia ostopal-
veluja sallita. Uuden lain mukaan erityisen huolenpidon jaksoa ei voida 
järjestää lapsen nykyisessä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassa. Li-
säksi uusi laki määrittelee, että erityinen huolenpidon jakso on järjestet-
tävä erityisesti siihen suunnitelluilla osastoilla. Helsingillä ei ole tällä 
hetkellä yhtään tulevan lainsäädännön edellytykset täyttävää erityisen 
huolenpidon jakson osastoa.

Sosiaali- ja terveystoimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tar-
vitsevat uudet tilat tämän toiminnan järjestämiseksi. Auroran sairaala-
alueen rakennus 22 tiloihin sijoitetaan kaksi ympärivuorokautisesti toi-
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mivaa lastensuojelun erityisen huolenpidon jakson osastoa ja niiden 
välittömään yhteyteen opetustilat erityisen huolenpidon jaksolla oleville 
lapsille ja nuorille. 

Lastensuojelun erityisen huolenpidon osastot sijoittuvat hallinnollisesti 
Naulakallion lastenkodin alaisuuteen, jonka paikkamäärä kasvaa kym-
menellä paikalla. Tämä tulee lisäämään opetuksen palkkakustannuksia 
yhteensä 213 000 euroa/vuosi.  

Palvelu on tarkoitettu sijaishuollon asiakkaana jo oleville nuorisoikäisille 
lapsille. Tiloissa järjestään lapsille ja nuorille 90 vuorokauden hoitojak-
soja, joiden aikana he osallistuvat perusopetukseen tai toisen asteen 
opetukseen. 

Osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22 toteutettavat opetustilat 
otetaan käyttöön kalustettuina tammikuuhun 2022 mennessä. 

Tilahanke tukee opetuksen järjestämistä

Erityisen huolenpidon jaksolla lapset ja nuoret toimivat kahdella osas-
tolla, jossa kummassakin on 5 lasta, ikäjakauma on 12−18 vuotta. Eri-
tyisen huolenpidon jaksolla olevat nuoret suorittavat jakson aikana 
opintojaan, joten kohteeseen tarvitaan opetuksen tiloja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan järjestämälle perusopetukselle ja toisen asteen 
opetukselle. Erityisen huolenpidon jaksolla olevien lasten ja nuorten 
opiskelutilat sijaitsevat integroidusti erityisen huolenpidon asuinyksikön 
kanssa. 

Opetuksen tarvitaan monipuolisesti käytettäviä oppimisen ja eriyttämi-
sen tiloja (2–4 tilaa). Tilojen tulee varmistaa rauhallinen ympäristö opis-
kelulle ja mahdollistaa etäopiskelu. Tiloihin tulee olla osastolta turvalli-
nen sisäyhteys. 

Oppimisympäristön mahdollistaa erityyppiset opiskelu- ja opetustilan-
teet. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvitta-
vien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaa-
mista Helsingissä.

Uudet palvelutilat tukevat nuorten arkea

Tilat on suunniteltu eritysien huolenpidon jaksolla olevien lasten ja 
nuorten opetus- ja opiskelutiloiksi. Turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset toiminnalle. Tilat on suunniteltu esteettömiksi 
ja kaikille oppijoille sopiviksi, nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi op-
pimisympäristöksi.

Tilojen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tilojen tulee olla 
helposti valvottavissa.
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Tilahanketta on suunniteltu yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kans-
sa. 

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Erityisen huolenpidon jaksolla olevien kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan opiskelutilat ovat laajuudeltaan 170 htm². Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 40,82 euroa/m²/kk eli 
noin 83 300 euroa/vuosi. 

Siivouskustannusarvio on noin 7 850 euroa/vuosi. Tilojen irtokalustami-
sen kustannukset 20 000 euroa. Tieto- ja viestintäteknologian kustan-
nuksiin varattavasta summasta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Toiminta-
kustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 270 000 eu-
roa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, sosiaali- ja ter-
veystoimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. 

Toimivalta

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
Kaupunkiympäristö

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.06.2021 
§ 63

HEL 2021-006351 T 10 06 00

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä hankkeen ”Lastensuojelun osastojen rakentaminen, 
erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistilat”  7.6.2021 päivätyn tarve-
selvityksen ja hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 1 145 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonli-
säverottomana 2 300 000 euroa 4/2021 kustannustasossa ehdolla, että 
sosiaali- ja terveystoimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
osaltaan hyväksyvät tarveselvityksen ja antavat hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon.

B

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

Käsittely

17.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Merja Ikonen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.6.2021

HEL 2021-006351 T 10 06 00

Sosiaali- ja terveystoimiala hyväksyy lastensuojelun erityisen huolenpi-
don osastojen tarveselvityksen Auroran sairaala-alueelle Nordenskiöl-
dinkatu 20, rakennus 22. Tarveselvityksen mukaan sosiaali- ja terveys-
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toimialan osuus rakennuksen huoneistoalasta on 860m2, arvio sosiaali- 
ja terveystoimialan osuus rakennuskustannuksista 1 920 000€ ja arvio 
sosiaali- ja terveystoimialan osalta vuosivuokrasta 428 262€. Vuosi-
vuokra perustuu 10v vuokrasopimukseen. Toimiala kiirehtii hankkeen 
edistämistä ja antaa seuraavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Hankkeen toteuttamisella on kiire, sillä lastensuojelulaki muuttuu vii-
meistään 1.1.2022. Uusi laki määrittelee erityisen huolenpidon hoidon 
kunnan tai valtion järjestettäväksi, ja näin ollen palvelun ostaminen yk-
sityisiltä palvelun tuottajilta ei jatkossa enää ole mahdollista. Lisäksi 
uusi laki määrittelee erityisen huolenpidon hoidon järjestettäväksi sille 
erikseen suunnitelluilla osastoilla, joita Helsingissä ei ennestään ole. 
Palvelu on tarkoitettu sijaishuollon asiakkaana jo oleville nuorisoikäisille 
lapsille.

Osastot kunnostetaan rakennuksen 22 A- ja B-osastoihin. Osastojen 
toteuttaminen kohteeseen edellyttää rakenneteknisiä korjauksia, jotka 
on huomioitu suunnittelussa ja kokonaiskustannuksissa. Kohde on kun-
totutkimusten mukaan tyydyttävässä kunnossa. Kohde edellyttää toi-
minnan erityislaatuisuuden vuoksi turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä 
sekä rakennusosien että varustuksen osalta. Sosiaali- ja terveystoimia-
la hyväksyy osastojen rakentamiseen liittyvät kustannukset, jotta toi-
minta voidaan toteuttaa turvallisesti ja terveellisesti. Muita vaihtoehtoi-
sia toteutusratkaisuja ei aikataulun vuoksi ole.

Toiminta edellyttää kohteeseen myös opetuksen tiloja, sillä erityisen 
huolenpidon osastohoidossa olevat lapset suorittavat hoidon aikana 
myös opintojaan. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa, joka on hankkeessa vastuussa opetuk-
sen ja opetustilojen osalta. Toimiala edellyttää, että opetustilat toteute-
taan samassa aikataulussa.

Kaksi erityisen huolenpidon osastoa ovat viisipaikkaisia. Sijainti Auro-
ran sairaala-alueen sisällä on toiminnalle erityisen sopiva ja osastot 
ovat hyvin saavutettavissa. Hoidon ollessa merkittävän suljettua, on 
olennaista, että lasten ulkoilumahdollisuudet voidaan järjestää turvalli-
sesti. Auroran alue soveltuu hyvin, pihapiiri on mahdollista järjestää 
turvalliseksi ulkoilun kannalta. Tilasuunnittelussa on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota siihen, että tiloihin ei synny vaikeasti valvottavia katvea-
lueita ja että toiminnan toteuttaminen tiloissa on kaikilta osin turvallista 
sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta.

Lastensuojelun erityisen huolenpidon osastot sijoittuvat hallinnollisesti 
Naulakallion lastenkodin alaisuuteen, jonka paikkamäärä kasvaa kym-
menellä paikalla. Erityisen huolenpidon osastoilla tulee työskentele-
mään 30 työntekijää, kolmessa vuorossa.
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Hankkeen alustava suunnittelu—ja toteutusaikataulu on seuraava: 
Hanke- ja toteutussuunnittelu 2/2021-6/2021, purkutyöt 7/2021, raken-
taminen 8/2021 – 12/2021. Toiminta aloittaa tiloissa 1.1.2022, jota en-
nen tilat tulee kalustaa.

Lisätiedot
Piia Vanhatalo, suunnittelija, puhelin: 310 28529

piia.vanhatalo(a)hel.fi
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§ 264
Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Purpuri-
polku 1 toteutettavan päiväkoti Pelimanni ja Tiukun hankesuunni-
telmasta

HEL 2021-006073 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 
17.6.2021 päivätystä osoitteeseen Purpuripolku 1 toteutettavan päivä-
kodin hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta 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
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Pelimanni ja Tiuku hankesuunnitelma 210617
2 LPK Pelimanni ja Tiuku hankesuunnitelman liitteet 1-6
3 Päiväkoti Pelimanni ja Tiuku, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Kannelmä-
keen toteutettavan päiväkodin uudisrakennushankkeen hankesuunni-
telmasta 17.6.2021. Kohde sijaitsee osoitteessa Purpuripolku 1, Kan-
nelmäen kaupunginosassa. Päiväkoti Pelimanni toimii tällä hetkellä 190 
tilapaikkaisena kahdessa toimipisteessä Kannelmäessä osoitteessa 
Pelimannintie 16 ja Vetelintie 4 (ent. Tiuku). Nykyisistä huonokuntoisis-
ta tiloista luovutaan uudishankkeen valmistumisen myötä. Uudisraken-
nus mitoitetaan 210 lapselle, jolloin tilapaikkoja lisätään 20 uudella tila-
paikalla. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvi-
tyksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu päiväkoti Pelimannin tilois-
ta osoitteissa Pelimannintie 16 ja Vetelintie 4 uudishankkeen tilojen 
valmistuttua. 

Suunnitellut päiväkotitilat osoitteeseen Purpuripolku 1 otetaan käyttöön 
kalustettuna elokuuhun 2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdol-
linen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi 
aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 21.4.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to 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 
opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa 
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otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-
alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille, että alueen asukkaille mo-
nipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osalliste-
taan pihan suunnitteluun.

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 57 856 eu-
roa/kk eli 694 275 euroa vuodessa (32,34 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1789 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteu-
tuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Hankkeen ny-
kyinen vuokra on 522 846 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää 
vuokrakustannuksia 171 429 euroa vuodessa. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan irtokalustehankintoihin 
160 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 4000 euroa, muuttokustan-
nuksiin 26 200 euroa ja siivouskustannuksiin noin 47 500 euroa/vuosi.

Väistötiloja ei tarvita

Uudisrakennuksen sijoittaminen toiselle tontille mahdollistaa päiväkodin 
toiminnan jatkumisen keskeytymättömästi siihen saakka kunnes uusi 
rakennus valmistuu, väistötiloja ei tarvita.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
20.10.2020 osoitteeseen Purpuripolku 1 toteutettavan päiväkodin uu-
disrakennuksen tarveselvityksen. 

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 
edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. 
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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
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 LPK Pelimanni ja Tiuku hankesuunnitelma 210617
2 LPK Pelimanni ja Tiuku hankesuunnitelman liitteet 1-6
3 Päiväkoti Pelimanni ja Tiuku, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.06.2021 
§ 60

HEL 2021-006073 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Pelimannin ja Tiu´un osoitteessa 
Purpuripolku 1 sijaitsevan uudisrakennuksen 17.6.2021 päivätyn han-
kesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
2 260 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 
159 000 euroa huhtikuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että kasva-
tus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lau-
sunnon.

B
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Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätös-
tä.

Käsittely

17.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Ari Hulkkonen. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi
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§ 265
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Livornonka-
tu 6 sijaitsevan päiväkoti Livornonkatu 6:n hankesuunnitelmasta

HEL 2021-005737 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
7.5.2021 päivätystä Päiväkoti Livornonkatu 6:n 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. 

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
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Vare Livornonkatu 6 hasu_7.5.21_sh
2 Vuokrasopimusluonnos+PA132447266144926173

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti Li-
vornonkadun hankkeen hankesuunnitelmasta 7.5.2021. Kohde sijaitsee 
Jätkäsaaressa osoitteessa Livornonkatu 6. Päiväkoti Livornonkatu 6 on 
uusi perustettu päiväkoti, jossa on tilat noin 150 lapselle. Perustelut ti-
lahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole 
tullut muutoksia. 

Tiloissa on aiemmin toiminut yksityinen päiväkoti. Helsingin kaupungin 
toimesta tiloissa on tehty muutostöitä keittiön varustelun ja ilmanvaih-
don sekä mm. tilojen turvajärjestelyjen osalta. Tilat Livornonkatu 6:ssa 
on otettu vaiheittaan käyttöön kevään 2021 aikana ja ne tarvitaan ko-
konaisuudessaan käyttöön kalustettuna vuoden 2021 loppuun men-
nessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa 
haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toi-
mialalle. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on käynyt tarkastuskierroksella tiloissa 1.3.2021. Kierroksella teh-
dyt huomiot on otettu huomioon hankkeen 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 on suunniteltu kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja 
kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. 

Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto ja suomalaista varhaiskasva-
tusmallia Suomen ulkopuolelle tarjoava HEI Schools aloittavat yhteis-
työn päiväkoti Livornonkatu 6:ssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää 
suomalaista varhaiskasvatusmallia tutkimus- ja harjoitteluperusteisesti. 
Hankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa kansainvälinen näyteikkuna 
suomalaiseen, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Päiväkodilla on käytössään oma, monipuolinen piha. Piha-alueet tar-
joavat sekä päiväkodin käyttäjille että alueen asukkaille monipuoliset 
leikki- ja liikuntaolosuhteet.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman opetussuunnitelman toteuttamis-
ta
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Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja joustavat tilat. Tiloissa on tehty muutostöitä keittiön varus-
telun ja ilmanvaihdon sekä mm. tilojen turvajärjestelyjen osalta. Muu-
tostöiden jälkeen tiloissa saavutetaan kaupungin mitoitusperiaatteiden 
ja suunnitteluohjeiden mukaiset tavoitteet ja ne mahdollistavat varhais-
kasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen ja ne mahdollistavat 
lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 36 897 eu-
roa/kk eli 442 764 euroa vuodessa (30,12 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1225 htm². 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankin-
toihin 150 000 euroa, mikä ei sisällä tietohallinnon hankintakustannuk-
sia. Kohteen siivouskustannukset ovat noin 41 000 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
15.09.2020 osoitteeseen Livornonkatu 6 toteutettavien lisätilan tarve-
selvityksen. Varhaiskasvatusjohtaja on päättänyt nimetä päiväkoti Li-
vornonkatu 6:ksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.9.2020 perusta-
man päiväkodin. Livornonkatu 6, vuokrattava väliaikainen lisätila päivä-
kodin ja perusopetuksen käyttöön, hankesuunnitelma on hyväksytty 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tossa 20.05.2021. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Vare Livornonkatu 6 hasu_7.5.21_sh
2 Vuokrasopimusluonnos+PA132447266144926173

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 
§ 50

HEL 2021-005737 T 10 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle

A
Helsingin Jätkäsaaressa, osoitteessa Livornonkatu 6 sijaitsevan, yh-
teensä noin 1 225 htm² laajuisen päiväkotitilan vuokraamista varhais-
kasvatuksen käyttöön 7.5.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaan 
enimmäishintaan 6 685 600 euroa siten, että 20 vuoden vuokra-ajalta 
maksettava arvonlisäveroton, indeksikorjaamaton pääomavuokra on 
yhteensä enintään 6 585 000 euroa ja toiminnan edellyttämä investoin-
tikustannus on enintään 100 000 euroa. Päätös tehtiin ehdolla, että 
kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hanke-
suunnitelmasta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan asiakkuu-
syksikkö 1:n päällikön oikeuttamista tekemään vuokrasopimukseen tar-
vittaessa vähäisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan eQ Sijoitusrahastot 
Oy:n kanssa vuokrasopimus.

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

Käsittely

20.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli asiakaspäällikkö Keijo Virtanen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Keijo Virtanen, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 43022

keijo.virtanen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 266
Osoitteeseen Sturenkatu 2 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin 
väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

HEL 2021-007226 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Sturen-
katu 2 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin väliaikaisten lisätilojen 
tarveselvityksen. 

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

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Åshöjdens grundskolanissa on osoitteessa Sturenkatu 6 tällä hetkellä 
377 oppilasta. Koulun tilat eivät riitä oppilaaksiottoalueen kasvavalle 
palvelutarpeelle. Osoitteessa Sturenkatu 2 käyttöönotettavat tilat suun-
nitellaan yhteensä noin 150 oppilaan käyttöön vuosien 2021-2024 
ajaksi. Tiloihin siirtyy koulun noin 60 oppilaan toiminta, joka on luku-
vuonna 2020-21 järjestetty osoitteessa Sturenkatu 25 ja näistä tiloista 
luovutaan. 

Lisätilat osoitteessa Sturenkatu 2 otetaan käyttöön elokuuhun 2021 
mennessä 90 oppilaalle. Tiloja käyttävät ensisijaisesti yläkouluikäiset 
oppilaat. Lisätilan tarve on vuosittain kasvava ja on suurimmillaan luku-
vuonna 2023-24. Vuodesta 2022 alkaen lisätilat mahdollistavat perus-
koulun opetuksen järjestämistä siten, että päiväkoti Fredriksbergistä 
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voidaan siirtää 28 oppijan esiopetusryhmä Åshöjdens Grundskolanin 
päätoimipisteeseen, mikä tukee yhtenäisen opinpolun toteutumista.

Käyttöön otettavat lisätilat ovat toimineet Aleksis Kiven ala-asteen kou-
lun väistötiloina ja ovat täysin kalustetut ja varustetut. 

Kottby grundskolanin uudisrakennuksen valmistuttua lisätiloista osoit-
teessa Sturenkatu 2 voidaan luopua. Uudisrakennus valmistuu tämän 
hetkisen aikataulun mukaan elokuussa 2024.

Lisätilat parantavat palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja oppilaspaikkojen riittävyyttä 
seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suun-
nittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasi-
teetti. 

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan oppilaaksiottoalueen 7-15-
vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2023 mennessä noin 100 lapsella 
verrattuna syksyn 2020 toteutuneeseen oppilasmäärään. Koulun yhtey-
teen sijoitetaan lisäksi esiopetusta noin 25 esiopetusikäiselle. 

Åshöjdens grundskolanin tilat osoitteessa Sturenkatu 6 ovat riittämät-
tömät kasvavalle käyttäjämäärälle. Luovuttavat 60 oppilaan lisätilat 
osoitteessa Sturenkatu 25 eivät kaikilta vastaa perusopetussuunnitel-
man toiminnallisia vaatimuksia. Åshöjdens grundskolanin toiminnallisil-
la tilajärjestelyillä ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisilla lisätiloilla 
enimmillään 150 oppilaalle osoitteessa Sturenkatu 2 varmistetaan kou-
lun toimintaedellytykset Kottby Grundskolanin hankkeen valmistumi-
seen saakka.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Käyttöönotettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät 
edellytykset koulun toiminnalle ja vastaavat Pasilan, Alppiharjun, Kal-
lion ja Vallilan alueiden ruotsinkieliseen esi- ja perusopetusikäisten pal-
velutarpeeseen.

Aleksis Kiven ala-asteen koulun väistötiloina toimineet tilat ovat esteet-
tömät ja muodostavat kaikille oppijoille sopivan lapsen kasvua ja kehi-
tystä tukevan oppimisenympäristön.

Tilat edistävät perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

Tilat tarjoavat perusopetukselle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituk-
senmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja 
takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Teknisillä ratkai-
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suilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimis-
ta ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Sturenkatu 2 lisätilojen yhteydessä ei ole välituntipihaa. Tiloissa toimi-
vat pääasiassa yläasteikäiset oppilaat, jotka voivat käyttää 100 metrin 
päässä sijaitsevan pääkoulun piha-aluetta.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Åshöjdens grundskolanin lisätilat ovat laajuudeltaan 254 htm². Kaupun-
kiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 18,8 eu-
roa/m²/kk eli noin 57 500 euroa/vuosi.

Tilat ovat kalustetut ja varustetut perusopetuksen tarpeita vastaavalla 
tavalla. Siivouskustannusarvio on noin 12 600 euroa/vuosi. Lisätiloilla 
ei ole vaikutusta toiminnan muihin kustannuksiin.

Esiopetuksen ja perusopetuksen sijoittaminen samaan kiinteistöön ja ti-
lojen yhteiskäyttö on tilankäytöllisesti muuntojoustava ja kustannuksil-
taan taloudellinen ratkaisu sekä vahvistaa yhtenäistä opinpolkua. Yh-
teiskäyttöisiä tiloja ovat esimerkiksi ruokasali, kädentaitojen tilat ja lii-
kuntasali.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Tarveselvitys on hyväksytty Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisessä jaoksessa 
22.6.2021.

Toimivalta

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

Esittelijä
ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
Niclas Grönholm

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Tarveselvityslomake Åshöjden

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 22.06.2021 § 18

HEL 2021-007226 T 10 06 00

Beslut

Svenska sektionen vid fostrans- och utbildningsnämnden beslutade fö-
reslå att nämnden godkänner behovsutredningen, som rör förverkli-
gandet av tillfälliga tilläggslokaler på adressen Sturegatan 2 för Åshöj-
dens grundskola. 

Sektion betonar att man i samband med den fortsatta planeringen och 
förverkligandet av projekten ska fortsättningsvis beakta personalens 
samt barnens och de ungas synpunkter på hur lokalerna borde ut-
vecklas samt säkerställa att lokalerna som helhet är ekonomiska.

Föredragande
vik. direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Rönnholm

Upplysningar
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, telefon: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi
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§ 267
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2021-007894 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 18.5.2021 (§ 2068) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
18.5.2021 (§ 2068) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan 
ottamisesta Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:n Meilahden liikuntapuiston 
toimipaikan iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kuitenkin 
hakenut paikkaa Helsingin Jalkapalloklubi ry:n iltapäivätoiminnasta 
Meilahden ala-asteen toimipaikasta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mu-
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kaan iltapäivätoiminnan toimipaikka sijaitsee kaukana vaarallisen jalan-
kulkureitin päässä. 

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 18.6.2021 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 28.6.2021 Helsingin kaupungin kirjaa-
moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu-
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. 
Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimi-
vien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä mui-
den vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuu-
dessa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen 
oikeus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- 
ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 
70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen 
perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä 
tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne ote-
taan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yh-
teen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määrä-
ajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tar-
jottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken ar-
vonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimin-
tapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisis-
ta toimintapaikoista.

Toimialajohtaja päätti 16.6.2020 (§ 81) siirtää toimivaltaansa koululais-
ten iltapäivätoiminnan palvelun palveluvastaavalle siten, että koululais-
ten iltapäivätoiminnan yksikön palveluvastaava päättää ottamisesta 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Helsingin Jalkapalloklubi ry:n 
Meilahden ala-asteen toimipaikan iltapäivätoiminnan ryhmässä paikko-
ja oli vähemmän kuin hakijoita. Kyseiseen toimintaan on hakenut yh-
teensä 98 lasta, joista 80 otettiin. Aluekoordinaattorin mukaan ryhmään 
on otettu kaikki 1. vuosiluokan sekä erityistä tukea saavat oppilaat. Ko. 
oppilas on 2. vuosiluokan oppilas, eikä hänellä ole erityisen tuen pää-
töstä. Tämän jälkeen loput paikat arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden 
kesken. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi ei saanut paikkaa arvonnan 
perusteella. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyritään 
paikka osoittamaan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoiminta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 65 (78)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
17.08.2021

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

paikoista. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi on saanut paikan Helsingin 
Lawn-Tennis Klubi ry:n Meilahden liikuntapuiston toimipaikan iltapäivä-
toiminnasta. 

Iltapäivätoimintaa ottamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämiä perusteita. Oikaisuvaa-
timuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa 
huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylä-
tään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 268
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 269
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 68 (78)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/18
17.08.2021 Salassa pidettävä

JulkL (621/1999) 24.1 § 
25 k

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

§ 270
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 271
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265 ja 266 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 256 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 267, 268, 269, 270 ja 271 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
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
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ted Apter Ozan Yanar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.08.2021.


