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Kokousaika 24.08.2021 16:00 - 18:09

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Kari, Emma (etänä) varapuheenjohtaja
Apter, Ted (etänä)
Chydenius, Jussi (etänä)
Dufva, Veli-Pekka (etänä)
Grotenfelt, Nora
Kopra, Pia (etänä) saapui 16:07, poissa: 272 §
Korkkula, Vesa (etänä)
Korpinen, Sini (etänä)
Malin, Petra (etänä)
Rantahalvari, Markku (etänä)
Saxberg, Mirita (etänä) saapui 16:37, poissa: 272 §, 273 §
Yanar, Ozan (etänä)

Muut

Gros, Nina (etänä) henkilöstöjohtaja
saapui 16:07, poistui 16:12, läsnä: 
273 §

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen vs. toi-
mialajohtaja
poistui 16:07, saapui 16:12, poissa: 
273 §

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

Lehtonen, Ulla vs. varhaiskasvatusjohtaja
Salo, Outi (etänä) perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Vuontisjärvi, Tero (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:12, poistui 16:47, läsnä: 
274 §

Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
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Kemppainen, Minna (etänä) asiantuntija, rekrytointi
saapui 16:07, poistui 16:12, läsnä: 
273 §

Lappi-Rantanen Heli (etänä) kehittämispäällikkö, rekrytointi
saapui 16:07, poistui 16:12, läsnä: 
273 §

Sorvari, Olivia (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
poistui 16:08, saapui 16:12, poistui 
17:36, poissa: 273 §, 283 - 287 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
272-287 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen vs. toi-
mialajohtaja
272 §, 274-281 §, 286-287 §

Nina Gros henkilöstöjohtaja
273 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
282-284 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
285 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
272-287 §
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§ Asia

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

273 Asia/2 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
koskien kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran täyttöä

274 Asia/3 Vuoden 2021 talousarvion toinen toteutumisennuste

275 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisvälinei-
den tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille

276 Asia/5 Kasvatus - ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulunkäynnin vah-
vistamisesta ja Helsingin huumeongelmasta

277 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmien aloitteesta etä-
opiskelumahdollisuuksien hyödyntäminen korona-ajan jälkeen

278 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Arja 
Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien lapsille ja nuorille laadittavaa 
digioppimisympäristön työkykykonseptia

279 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palveluja koordinoivasta kontakti-
henkilöstä lapsiperheiden tukemiseen

280 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kat-
ju Aron aloitteesta häirintäyhteyskanavan luomisesta nuorille Helsin-
gissä

281 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Reetta Vanhasen toivomusponnesta mahdollisuuksista tutkia koronati-
lanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja kiusaami-
sen ennaltaehkäisyä

282 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Porthaninkatu 
15 sijaitsevan Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamisesta

283 Asia/12 Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

284 Asia/13 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

285 Asia/14 Helsingin hallinto-oikeuden päätös
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286 Asia/15 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)

287 Asia/16 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 272
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 Petra Malinin 
sekä varatarkastajiksi Nora Grotenfeltin ja Vesa Korkkulan.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin sijasta Ted 
Apterin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja 
Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Nora Grotenfeltin ja Vesa Korkku-
lan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 273
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
koskien kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran täyttöä

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon 
koskien kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran täyttöä. 

Hakijat

Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä 
ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti: 

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uudistu-
misesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja 
talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön 
johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin 
esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä 
keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden 
johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palveluko-
konaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja. 

Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ai-
empaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja 
operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän on linjakas ja 
kirkastaa toiminnan tavoitteet. Hän pystyy hahmottamaan monitahoista 
toimintakenttää ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luontevia. Tehtä-
vään valittava toimialajohtaja on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yh-
teistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryh-
mäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon 
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kanssa innostavana. Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toi-
mialajohtajaa auttaa kokemus kasvatus- ja koulutusalan tehtävistä. 
Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä tehtävään valittava hakija 
tarvitsee myös sujuvaa englannin kielen taitoa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelee noin 14 000 työn-
tekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa organisaationsa henki-
löstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on tärkeää, että valittavalla 
toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä osaamista 
johtamisesta.  

********** johtamiskokemus on laaja. Hän on toiminut esihenkilön tehtä-
vissä monella eri organisaation tasolla: päiväkodinjohtajana, päivähoi-
toalueen päällikkönä, päivähoidon johtajana, virastopäällikkönä sekä 
toimialajohtajana. Toiminnan johtamisessa hänellä on tavoitehakuinen 
ja aikaansaava ote. Tästä esimerkkinä on kolme suurta varhaiskasva-
tuksen asemaan liittyvää organisaatiomuutosta, joiden onnistumisessa 
********** rooli on ollut keskeinen. Nykyisessä tehtävässään hän on 
osoittanut kykyä suoriutua hyvin myös vaativissa tilanteissa ja paineen 
alla.

Toimialajohtajan tehtävä edellyttää myös kykyä kirkastaa toiminnan 
suunta ja tavoitteet sekä saada ihmiset työskentelemään sitä kohti. 
********** katsotaan olevan vahvat edellytykset tähän innostuksensa, 
päämäärähakuisuutensa, selkeän ja uskottava viestintätapansa sekä 
erittäin vahvan toimialaosaamisensa perusteella. Hän kykenee edistä-
mään yhdessä tekemisen kulttuuria ja myönteistä suhtautumista uudis-
tuksiin ja vaikeisiinkin päätöksiin, joita muuttuva toimintaympäristö ja 
toimialan haasteellinen koronapandemia jälkeinen tilanne edellyttävät.

**********

**********

Käsittely

Esteellinen: Satu Järvenkallas
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Asian aikana oli kuultavana Minna Kemppainen ja Heli Lappi-
Rantalainen. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jäl-
keen.

Esittelijä
henkilöstöjohtaja
Nina Gros

Lisätiedot
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248
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minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virka

Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtaja, joka toimii kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan, sen jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja nimitetään enintään 7 vuoden 
määräajaksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja on toimialaan 
kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien ja toimialan hallintojohtajan 
esimies. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja suorittaa kanslia-
päällikön määräämät tehtävät. 

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtä-
vänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen koko-
naisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johta-
mansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suoritus-
kyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.  

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toimialajohtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta 
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi viran täyttöä koskevassa 
hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla 
on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strate-
gisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän on 
linjakas ja kirkastaa toiminnan tavoitteet. Hän pystyy hahmottamaan 
monitahoista toimintakenttää ja julkiset esiintymiset ovat hänelle luon-
tevia. Hän on myös taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen 
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rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka 
näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Lisäksi 
hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä onnistumisessa hakijaa 
auttaa kokemus kasvatus- ja koulutusalan tehtävistä ja että laajene-
vassa kansainvälisessä yhteistyössä hakija tarvitsee myös sujuvaa 
englannin kielen taitoa. 

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 mo-
mentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja 
koeteltu kansalaiskunto.

Rekrytointiprosessi

Kaupunginhallitus on 12.4.2021, 249 § merkinnyt tiedoksi edellisen vi-
ranhaltijan eroilmoituksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 
virasta 1.10.2021 lukien ja kehottanut kaupunginkansliaa käynnistä-
mään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn. Hallintosäännön 8 
luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää 
sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ot-
taa viranhaltijan. 

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan toimialajohtajan vir-
kaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto, ellei toimivallasta ole 
muutoin säädetty tai määrätty. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virka oli julkisesti haetta-
vana 20.5 - 7.6.2021. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä 
rekrytointipalvelussa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, 
Oikotiellä (HS-nosto ajalla 24.5. - 30.5.2021), Kuntalehti.fi -sivuilla ja 
Helsingin kaupungin LinkedIn-työpaikkasivulla. Virka mainittiin Helsinki-
rekryn Facebook- ja Instagram -tileillä sekä Helsingin kaupungin Linke-
dIn-tilillä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan rekrytointia mai-
nostettiin Opettaja-lehdessä 21.5.2021 ja hakuilmoituksen lyhennelmä 
julkaistiin sunnuntaina 23.5.2021 Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin 
Sanomissa. Lisäksi ilmoitus näkyi Helsingin Sanomien Mobiiliparaati-
listauksessa 24.5. - 30.5.2021. 

Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boy-
den Oy:n suorahakupalvelua. 

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 16 henkilöä, joista yksi on sit-
temmin perunut hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 
1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilme-
nevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan 
liitteenä 2. 
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Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 10. - 
14.6.2021. Videohaastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa, joilla arvioi-
tiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta riittävää kokemusta suu-
ren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä ai-
empaa työkokemusta viran hoidossa onnistumisen kannalta sopivista 
tehtävistä.  Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoi-
suusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat **********

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa, joista 
yksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Haastateltavat hakijat olivat 
********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien lisäksi vi-
deovastausten kautta esiin tuotuja edellytyksiä linjakkaaseen johtamis-
työhön sekä käytännön esimerkkien kautta todennettua näyttöä onnis-
tuneesta johtamisesta. Jatkoon valittujen henkilöiden näkemykset olivat 
analyyttisiä, monipuolisia ja kuvastivat johtamisajattelua ja johtamisen 
tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta 
johdoltaan edellyttää. Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 21. - 
23.6. 2021 **********

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan vahvaa johtamiskokemusta sekä 
vankkaa kasvatus- ja koulutustoimialan substanssiosaamista. Lisäksi 
kaikilla haastatelluilla on kokemusta yhteistyöstä poliittisten päätöksen-
tekijöiden kanssa sekä hyvät valmiudet tämän kaltaiseen vaativaan 
verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä ja henkilökohtaisten omi-
naisuuksiensa pohjalta. Haastatellut ovat myös laajasti verkostoituneita 
kasvatuksen ja koulutuksen kentällä ja suoriutuivat hyvin näkemykselli-
syyttä ja esiintymiskykyä kartoittavasta ennakkotehtävästä. Kuitenkin 
strateginen ja operatiivinen johtamiskyky, näkemyksellisyys kasvatuk-
sen ja koulutuksen ilmiöihin sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti 
organisaatiolle arvioitiin yhdistyvän parhaiten **********

Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 1. - 6.7.2021. 

Toiseen haastatteluun 9.8.2021 kutsuttiin henkilöarviointiin osallistu-
neet kolme hakijaa **********

Kaikki toiseen haastatteluun osallistuneet hakijat haastateltiin kasvatus- 
ja koulutuslautakunnan toimesta 17.8.2021.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua 
esitykseen liittyviin tulostettuihin hakemuksiin ja niistä laadittuun yh-
teenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouk-
sen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätie-
donantaja.
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Esittelijä
henkilöstöjohtaja
Nina Gros

Lisätiedot
Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakijalista
2 Hakijayhteenveto
3 Hakemukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 51

HEL 2021-005321 T 01 01 01 01

Päätös

Pormestari määräsi henkilöstöjohtajan esittelijäksi kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialajohtajan virkaan ottamista koskevassa asiassa kasva-
tus- ja koulutuslautakunnassa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi ai-
na ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan 
asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää 
kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä toimii kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialajohtaja. Toimialajohtajan virkaan ottamista koske-
vaa asiaa valmistellaan kaupunginkansliassa, joten on perusteltua, että 
asian esittelijäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnassa määrätään henki-
löstöjohtaja. 

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 274
Vuoden 2021 talousarvion toinen toteutumisennuste

HEL 2021-008932 T 02 02 01

Päätös

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

Lautakunta toteaa, että ennusteen sisältämän noin 50 miljoonan euron 
ylitysennusteen perusteina ovat pääosin tekniset ylitykset eli ulkopuoli-
sella rahoituksella rahoitettavat menot.

Muina perusteina ovat oppivelvollisuuden laajenemisen kustannukset, 
joihin valtio myös ohjaa lisärahoitusta sekä epidemian aiheuttamat kus-
tannukset, joihin kaupunginvaltuuston on jo myöntänyt ylitysoikeuden.

Ylityspaineet eivät edellä todetuin perustein edellytä lautakunnalta välit-
tömiä toimenpiteitä. 

Käsittely

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan toimialat tekevät vuonna 2021 kolme ennustetta, joista tämä 
on toinen.
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Kanslian ohjeen mukaan toteutumisennusteet on annettava lautakun-
nalle tiedoksi. Lautakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talous-
arvio ei ole toteumassa.  Tästä ovat olleet poikkeuksina tekniset ylityk-
set, joiksi on katsottu esimerkiksi toimialan budjetin ulkoisella rahoituk-
sella rahoittamat hankkeet. Mahdolliset lisäylitysoikeusesitykset on teh-
tävä kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuussa 2021.

Ulkoisen rahoituksen lisäksi koronasta aiheutuneet kustannukset katso-
taan vuonna 2021 perustelluiksi budjetin ylityksiksi. Kaupunginvaltuusto 
myönsi 16.6. toimialan talousarvioon 17,5 miljoonan euron ylitysoikeu-
den koronasta aiheutuvien määräaikaisten suorien ja välillisten kustan-
nusten kattamiseen. Ylitysoikeus on käytössä vain vuonna 2021 ja sii-
hen sisältyi myös tulotavoitteen nostaminen 11,7 miljoonalla eurolla. 
Tämä perustuu olettamukseen, että valtio kompensoi koronakustan-
nuksia vielä tällä summalla lisätalousarvioissaan.

Eurojen lisäksi ennusteeseen sisältyy arvio sitovien tavoitteiden toteu-
tumisesta, asiakasmääristä, kaupunkistrategian toteutumisesta ja ris-
keistä ja toimintaympäristön muutoksista.

Käyttötalous

Tulot

Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja runsaat 30 miljoonaa eli 50 % 
enemmän kuin talousarviossa. Tästä 11,7 miljoonaa on kaupunginval-
tuuston ylitysoikeuden yhteydessä asettamaa lisätulotavoitetta. Lisätu-
lotavoite perustuu odotukseen, että valtio korvaa avustuksina koronas-
ta aiheutuneita lisäresurssitarpeita. Muilta osin lisätulot kertyvät kau-
pungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä 
muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan 
talousarviossa, yhteensä 23 miljoonaa euroa. Valtionavustusten osuus 
on 19 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien osuus noin 4 miljoonaa eu-
roa. 

Toisaalta tulokertymää vähentävät Korona-pandemian aiheuttamat ar-
vioidut tulonmenetykset 2 miljoonaa euroa. ja varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulain muutokset 3 miljoonaa euroa.

Menot

Menoja ennakoidaan kertyvän noin 49,7 miljoonaa euroa eli 3,9 % yli 
talousarvion.

Menoylitys johtuu suurimmaksi osaksi kaupungin saamista käyttötarkoi-
tussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta (talousarvion) ulko-
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puolisen hankerahoituksen käytöstä. Ulkopuolinen rahoitus ei sisälly ta-
lousarvioon tuloina eikä menoina.

Ylitysarvio muodostuu ulkoisen rahoituksen käytön lisäksi valtuuston jo 
myöntämästä ylitysoikeudesta sekä oppivelvollisuuden laajenemisen 
kustannuksista. Olettamana on, että valtio korvaa oppivelvollisuuden 
laajenemisen kustannukset täysimääräisesti.

Ennusteen menoihin sisältyy 27,8 miljoonaa euroa talousarvion ulko-
puolista rahoitusta vastaavia menoja. Ennusteessa on myös ennakoitu, 
että valtuuston myöntämä 17,5 miljoonan euron ylitysoikeus koronan 
välittömiin ja välillisiin kustannuksiin käytetään kokonaisuudessaan. 
Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannusten arvioidaan olevan 3,5 
miljoonaa euroa.

Koronan vaikutukset tuloihin ja menoihin

Koronan suorat vaikutukset tuloihin ja menoihin

Korona-epidemian ennustetaan aiheuttavan tulomenetyksiä yhteensä 
1,4 miljoonaa euroa. Suurin osa tulonmenetyksistä kohdistuu ammatil-
liseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

Korona-epidemian aiheuttamia talousarvion ylittäviä menoja arvioidaan 
olevan 5,9 miljoonaa euroa. Nämä koostuvat sijaiskustannuksista, hy-
gieniatarvikekustannuksista sekä kasvavista työterveyskuluista. Koro-
na-epidemian aiheuttama toiminnan supistamisen ennustetaan aiheut-
tavan 5,5 miljoonaa säästöjä. Säästöjä syntyy toisen asteen materiaali-
hankinnoissa ja ateriapalveluissa sekä toisen asteen koulutuksessa et-
tä perusopetuksessa. Nettona ennakoitu ylitysvaikutus on 0,4 miljoo-
naa euroa.

Koronan välilliset vaikutukset menoihin

Toimiala on myös arvioinut epidemiatilanteesta johtuvien välillisten vai-
kutusten aiheuttamia kustannuspaineita. Vaikutukset on huomioitu en-
nusteessa ja ne katetaan valtuuston myöntämällä ylitysoikeudella. Kus-
tannuksia syntyy lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tar-
peen merkittävästä kasvusta. Arvioidut kustannusvaikutukset ovat noin 
10 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointeja ennustetaan kertyvän 1,4 miljoonaa yli talousarvion. In-
vestointien ylitysoikeudet tullaan käyttämään kokonaan. Ylitys johtuu 
oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttamista tietotekniikkainvestoin-
neista.
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Kaupunkistrategian toteutuminen

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

Asiakasmäärät

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan alittavan 
talousarvion 190 lapsella. Lapsimäärän ennustetaan ylittävän talousar-
vion kotihoidon tuessa 169 lapsella. Vastaavasti lapsimäärän ennuste-
taan vähenevän yksityisen hoidon tuessa noin 280 lapsella. Ruotsinkie-
lisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan olevan 66 lasta vähemmän 
kuin talousarviossa. 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan alittavan 
talousarvion 190 lapsella.

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alit-
tavan talousarvion 160 oppilaalla. Ruotsinkielisen perusopetuksen op-
pilasmäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 27 oppilaalla.

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

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

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion 200 oppilaalla perusopetuksen lisäopetuksessa..

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

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

Toimialalla on kaksi sitovaa tavoitetta, joille kummallekin on asetettu 5 
tavoitetta kuvaavaa mittaria. Mittareita on siis kaikkiaan 10. Kaupun-
ginhallitus on linjannut noudattamisohjeissa, että sitova tavoite katso-
taan toteutuneeksi, jos kaikissa mittareissa saavutetaan asetettu tavoi-
tetaso. 
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Vuoden 2021 mittareiden tavoitetasot asetettiin olettaen, ettei koronae-
pidemia enää olennaisesti vaikuta toimintaan. Koronaepidemian ja sen 
edellyttämien poikkeusjärjestelyjen jatkumisesta johtuen kymmenestä 
mittarista kahdessa ei tämän hetkisen arvion mukaan saavuteta tavoi-
tetasoa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ennustaa, että toimialan sitova ta-
voite ”Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja 
oppia ja opiskella” ei toteudu. Tavoite ei toteudu lukiokoulutuksen mitta-
rin osalta. Tämä johtuu pandemia-tilanteesta. Tavoitteen toteumista 
edistävät oppitunnit on jouduttu suurelta osin käyttämään akuuttien ko-
rona-asioiden hoitoon.

Toisen sitovan tavoitteen ”Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja 
työnteon ympäristönä”  ei ennusteta toteutuvan. Ammatillisen koulutuk-
sen mittarina olevan työssäoppimisen päivien määrän kasvattaminen 
10 000 päivällä verrattuna viime vuoteen toteuttaminen ei onnistu. Ko-
rona-kriisin myötä monet työssäoppimispaikat ovat keskeyttäneet tai 
vähentäneet toimintaansa. Vapaan sivistystyön mittarin, kurssilaisten 
määrän kasvattaminen Koillis- ja Itä-Helsingissä, ei ennusteta toteutu-
van. Tämä johtuu korona-kriisin vuoksi keskeytetystä lähiopetuksesta.

Toimialan toiminnallisen, tilojen yhteiskäytön lisäämiseen liittyvä tavoite 
toteutuu. 

Koko kaupungin yhteisten hyte-tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan.

Koronapandemiasta johtuen taloudellinen tilanne on haastava ja epä-
varma. Koronapandemia lisää oppimisen ja hyvinvoinnin tukitarpeita 
merkittävästi. Kriisin jatkuessa sosiaaliset ongelmat lisääntyvät ja op-
pimisvaje kasvaa. Opetuksen ja hyvinvoinnin tuen tarve kasvaa edel-
leen samoin kuin oppilashuollon tarve. Toimialan talousarvio sisältää 
merkittävät tuottavuustavoitteet ja -toimenpiteet, joiden toteuttamista 
vaikeuttaa edelleen jatkuva pandemiatilanne. Valtuuston myöntämä yli-
tysoikeus kattaa ennakoidut koronan vaikutukset.

Toimialan henkilöstö on hyvin kuormittunutta johtuen koronaepidemian 
mukanaan tuomista väliaikaisista muutoksista ja henkilöstön saata-
vuushaasteesta erityisesti suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasva-
tuksessa sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa.  

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 275
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 antoi 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. 

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 
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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-
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. 
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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 tukee jakelukokeilun järjestämistä so-
veltaen erilaisia kustannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lauta-
kunta toteaa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten 
kokeilun järjestäjäksi. Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kas-
kon toimialojen välillä. Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan 
vuoden talousarvioon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sini Korpinen: Muutetaan lausunnon kohta 10 kuulumaan seuraavasti:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautis-
välineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rustehtäviin. Jo nyt kouluterveydenhoitaja voi kuitenkin jakaa kuukau-
tisvälineitä tarvittaessa nuorille. Tätä menettelyä lautakunta pitää hyvä-
nä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kuitenkaan näe asian sensitiivi-
syyden vuoksi koulujen ja oppilaitosten soveltuvan parhaiten maksut-
tomien kuukautisvälineiden jakamiseen laajassa mittakaavassa. Vuo-
den 2022 talousarvioehdotukseen ei ole huomioitu määrärahaa mak-
suttomien kuukautisvälineiden pilotoinnin toteuttamiseksi."

Kannattaja: Veli-Pekka Dufva

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Korvataan kappale 10 seuraavasti: 

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä so-
veltaen erilaisia kustannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lauta-
kunta toteaa, että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten 
kokeilun järjestäjäksi. Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kas-
kon toimialojen välillä. Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan 
vuoden talousarvioon."

Kannattaja: Petra Malin

Sini Korpisen ja Ozan Yanarin vastaehdotuksista äänestettiin vastak-
kain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän 
ehdotuksen kanssa. 

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Muutetaan lausunnon kohta 10 kuulumaan seuraavasti: 
"Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautis-
välineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rustehtäviin. Jo nyt kouluterveydenhoitaja voi kuitenkin jakaa kuukau-
tisvälineitä tarvittaessa nuorille. Tätä menettelyä lautakunta pitää hyvä-
nä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kuitenkaan näe asian sensitiivi-
syyden vuoksi koulujen ja oppilaitosten soveltuvan parhaiten maksut-
tomien kuukautisvälineiden jakamiseen laajassa mittakaavassa. Vuo-
den 2022 talousarvioehdotukseen ei ole huomioitu määrärahaa mak-
suttomien kuukautisvälineiden pilotoinnin toteuttamiseksi."
EI-ehdotus: Korvataan kappale 10 seuraavasti:  "Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä soveltaen erilaisia kus-
tannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lautakunta toteaa, että kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten kokeilun järjestäjäksi. 
Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kaskon toimialojen välillä. 
Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan vuoden talousarvioon."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia Kopra, Sini Korpi-
nen, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Markku 
Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan 
Yanarin vastaehdotuksen äänin 7 - 6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan kappale 10 seuraavasti:  "Kasvatus- ja koulutus-
lautakunta tukee jakelukokeilun järjestämistä soveltaen erilaisia kus-
tannustehokkaan jakelun malleja. Samalla lautakunta toteaa, että kou-
lu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu parhaiten kokeilun järjestäjäksi. 
Pilotti edellyttää tiivistä yhteistyötä soten ja kaskon toimialojen välillä. 
Pilotoinnille tulee osoittaa resurssit seuraavan vuoden talousarvioon."

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia Kopra, Sini Korpi-
nen, Mirita Saxberg
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Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Markku 
Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan 
Yanarin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 6.

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. 

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-
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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-
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 
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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. 

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
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Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.08.2021 § 261

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

17.08.2021 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Ozan Yanar: Pyydetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.

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

09.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

17.08.2021 Pöydälle

19.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 02.06.2021 § 170

HEL 2020-010631 T 00 00 03
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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-
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-
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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

Tyhjä: 1
Mauri Venemies

Poissa: 1
Arja Karhuvaara

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 19.05.2021 § 146

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 121

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 303

HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

26.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poistetaan seuraavat kohdat:
“Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettu hygieniatarvikkei-
den tarjoaminen maksutta ei ole tarkoituksenmukaista.”
“Perustoimeentulotukeen sisältyvien etuuksien osalta ei ole kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista aloittaa kokeiluja.”

Kappaleen 6 jälkeen lisäys:

"Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomien kuukautisvälineiden erilais-
ten jakelumahdollisuuksien kartoittamista nuorille ja vähävaraisille. 
Kaupunginhallitus kannattaa rajatun kokeilun käynnistämistä maksut-
tomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen as-
teen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa.”

Kannattaja: Anna Vuorjoki

äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Van-
hanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 7 – 7 (1 tyhjä). Pu-
heenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

19.04.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2021 26 (71)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
24.08.2021

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

§ 276
Kasvatus - ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulunkäynnin 
vahvistamisesta ja Helsingin huumeongelmasta

HEL 2021-002927 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulun-
käynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelmaan:

Aloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja koulun-
käynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien hoitoon 
pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuuson-
gelmien ratkaisemiseksi.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee aktiivista yhteistyötä poliisin 
kanssa erilaisissa toiminnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kiinteis-
töjen huoltoon liittyen on  kaupunkiympäristön toimialan kanssa tunnis-
tettu kohteet, joissa huumeidenkäytön aiheuttamaa ulkoalueiden ros-
kaamista esiintyy. Uusien palvelutilojen suunnittelussa kiinnitetään 
huomiota ulkotilojen valvottavuuteen ja valaistukseen. Lisäksi ruiskujen 
ja neulojen käsittelystä ja  välituntivalvonnasta on laadittu henkilöstölle 
ohjeita. Koulumatkojen turvalisuudesta keskustellaan oppilaiden kans-
sa. 

Huumeiden käyttäjien hoitoon ohjaamista, neuvontaa ja hoito järjeste-
tään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimintaympäristöt

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä hyvinvoiva yhteisö 
muodostuvat hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista. 
Erilaisten oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, 
oppimista ja vuorovaikutusta.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kiinteistöjen huollosta ja ylläpi-
dosta. Käytössä on kiinteistön sähköinen huoltokirja, jonka kautta toi-
mipisteet ilmoittavat kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen puutteista. On tär-
keää, että piha-alueilla havaituista ruiskuista ja neuloista tehdään ilmoi-
tus myös huoltokirjaan, jotta kaupunkiympäristön toimiala voi kohden-
taa entistä paremmin huollon toimenpiteitä erityisesti niihin kohteisiin, 
joissa esiintyy huumeidenkäyttöön liittyvää roskaamista. Näin myös 
kiinteistönhuollon käynnit voidaan mahdollisuuksien mukaan ajoittaa si-
ten, että henkilökunnan ei tarvitse huolehtia asiasta. Huoltokirjaan teh-
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tyjen ilmoitukset perusteella saadaan myös koottua tietoa siitä, miten 
laajasti ilmiötä esiintyy ja voidaan eri toimijoiden tahoilla tehokkaammin 
puuttua asiaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeää, että toimipisteiden 
turvallisuussuunnitelmissa tunnistetaan riskit, jotka liittyvät ulkoalueiden 
turvallisuuteen. Tämä lisää henkilöstön toimintakykyä ja osaamista ti-
lanteissa, joissa oppimisympäristöjen turvallisuuteen kohdistuu uhkia. 
Kouluissa välituntivalvonnasta laaditaan suunnitelma, jossa mm. ar-
vioidaan välituntialueesta sekä lähiympäristöstä aiheutuvat merkittävät 
riskit. Riskienarvioinnissa huomioidaan mm. rakenteiden ja välineiden 
kunto, valvonnan katvealueet, valaistus, eri vuodenaikojen merkitys 
valvonnalle, ympäristön liikenteen tai sosiaalisen ympäristön aiheutta-
vat uhat, ja välineiden turvallinen käyttö.

Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen henkilöstöä on ohjeistettu omal-
ta osaltaan tarkastamaan piha-alueet huolellisesti päivittäin ennen ul-
koilua. Esimerkiksi pihalta poistetaan sinne mahdollisesti ilmaantuneet 
vaaralliset esineet.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuuspalvelut tekevät tiivis-
tä, säännöllistä yhteistyötä Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän yksi-
kön kanssa. Poliisin kanssa käydään läpi toimintatapoja ja poliisi osal-
listuu valvontatehtäviin resurssiensa mukaan. Myös tiettyjen toimipis-
teiden henkilöstöllä on säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa alueellis-
ten haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen. 

Koulumatkan turvallisuus on tärkeää. Kouluissa käydään läpi koulu-
matkojen turvallisuuteen liittyviä asioita varsinkin alimmilla luokilla.

Koulujen ja oppilaitosten oppilashuollolla on omalta osaltaan tärkeä 
rooli lasten ja nuorten elämässä huumeiden käytön ennaltaehkäisyssä 
ja huumeiden käytön vaikutusten hoitamisessa lasten ja nuorten elä-
mässä. 

Ulkotilojen suunnittelu

Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten ulkotilojen ohjeistuksessa ja 
suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valvottavuuteen, joilla 
voidaan parantaa oppijoiden turvallisuutta koulun ja päiväkodin oman 
toiminnan aikana.  Vanhemmissa kiinteistöissä ulkoalueiden turvalli-
suuden parantamista tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Ulkoalueiden valvottavuutta tarkastellaan myös varsinaisten toiminta-
aikojen ulkopuolella liittyvään mahdollisen epäasiallisen käytöksen va-
ralta. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa pyritään lisäämään turvalli-
suutta välttämällä erilaisten katvealueiden syntymistä, myös rakennuk-
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sen sijoittamisella tontille voidaan lisätä alueen turvallisuutta. Valaistus 
suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti siten, että se tukee alueiden val-
vottavuutta erityisesti ilkivallalta ja epäasialliselta käyttäytymiseltä, mut-
ta liiallinen valaistus luo paikkoja huumeruiskujen käyttöön. 

Yhteenveto

Kasvatuksen ja koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten 
hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen. 

Kiinteistöihin ja elinympäristöihin liittyvän turvallisuuden lisäämiseksi on 
tärkeä jatkaa tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja polii-
sin kanssa ongelmien varhaisen tunnistamisen parantamiseksi ja tarvit-
tavien toimenpiteiden järjestämiseksi. 

Huumeiden käyttäjien hoitoonohjauksessa on sosiaali- ja terveystoimia-
lalla merkittävä rooli.

Laajempi vaikuttaminen kaupunkilaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin 
on monen toimija yhteistyötä, johon on kehitetty toimintamalleja, mutta 
jotka varmasti vaativat jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttavuuden arvioin-
tia. Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 kokoaa ja 
ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yk-
silöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin 
kohdistuvaa toimintaa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä henkilöstön osaamisen 
vahvistamista turvallisuuden edistämisen taidoissa ja riskitilanteiden 
tunnistamisessa sekä ajantasaisen ohjeistuksen ja toimintatapojen yl-
läpitämistä. Lisäksi on tärkeätä, että kaupunkiympäristöntoimialan 
kanssa kehitetään kiinteistöhuollon palveluja erityisesti niiden päiväko-
tien, koulujen ja leikkipuistojen kohdalla, joiden ulkoilualueilla esiintyy 
säännöllisesti huumeruiskuja ja -neuloja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite 
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huu-
meongelman

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 27.8.2021 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausuntoa Kokoomuksen ryhmäaloitteeseen. Aloittees-
sa esitetään, että kaupunki ryhtyy aloitteessa nimitettyihin toimiin lasten 
turvallisuuden ja huumeiden käyttäjien hoitoon pääsyn edistämiseksi. 
Samalla kaupungin tulee luoda pysyvämpi toimintamalli, jotta akuutit 
päihteisiin liittyvät turvallisuusongelmat voidaan ratkaista.

Lausuntoa on pyydetty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä 
kaupunkiympäristön toimialalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 03.03.2021 Sazonov Daniel Kokoomuksen ryhmäaloite 
lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huu-
meongelman

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 277
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmien aloitteesta etä-
opiskelumahdollisuuksien hyödyntäminen korona-ajan jälkeen

HEL 2021-006785 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi lausunnon Kristillisdemokraattien 
ja Sinisten valtuustoryhmien aloitteesta etäopiskelumahdollisuuksien 
hyödyntämisestä koronaepidemian jälkeen:

Oppivelvollisuusikäisten perusopetus järjestetään lähiopetuksena. Lä-
hiopetuksen kuuluu opettajan antama opetus koulun osoittamassa tur-
vallisessa opiskeluympäristössä työsuunnitelmassa määriteltyinä työai-
koina. Perusopetuslaki ei mahdollista opetuksen järjestämistä etäope-
tuksena, jossa oppilas valitsee itse opiskelun ajan ja paikan. Lukiolaki 
ja laki ammatillisesta koulutuksesta toteaa, että koulutuksen järjestäjä 
päättää koulutuksen toteutus- ja järjestämistavoista (Lukiolaki §13, Laki 
ammatillisesta koulutuksesta §62). Tämä mahdollistaa opetuksen jär-
jestämisen lähiopiskelun lisäksi myös etäopiskeluna sekä lähi- ja etä-
opiskelun rinnakkaismallina.

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukiokursseja 
kaupungin yhteisen tarjonnan kautta. Yhteinen tarjonta koostuu verkko-
opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä ke-
säopinnoista. 

Verkko-opinnoilla tarkoitetaan opintokokonaisuuksia, jotka opiskelija voi 
suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, kuitenkin verkkope-
riodeihin sidotusti. Verkko-opetuksen tarkoitus on mahdollistaa opiskeli-
jalle joustavia oppimispolkuja. 

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat myös suorittaa lukio-
kursseja kaupungin etätarjottimen kautta. Etäopetus tarkoittaa opinto-
jaksoa, jossa opiskelija osallistuu oppitunneille verkossa lukujärjestyk-
seen merkittynä aikana. 

Helsingin kaupungin lukiolaisilla on mahdollisuus tutustua korkeakou-
luopintoihin ja suorittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun kursseja jo 
lukioaikana. Helsingin kaupungin lukiolaiset voivat suorittaa joitakin 
opintoja myös Helsingin kaupungin työväenopistoissa. Opinnot hyväk-
siluetaan lukiotutkintoon.

Helsingin aikuislukio järjestää Helsingin kaupungin lukioiden yhteiseen 
tarjontaan kuuluvia lukiokursseja kesäkuussa. Nämä kurssit toteute-
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taan lähiopetuksena. Elokuussa Helsingin aikuislukio tarjoaa osana 
kaupungin yhteistä tarjontaa kertauskursseja syksyn yo-kirjoittajille, 
nämä taas järjestetään etäopetuksena, preliminäärikokeet voi suorittaa 
halutessaan lähikokeena. Yleensä lukioissa kesäopetusta ei opettajien 
virkaehtosopimuksen mukaan ole mahdollista toteuttaa, mutta Helsin-
gin aikuislukiossa tämä on paikallisen sopimisen johdosta mahdollista. 

Stadin AO:ssa toteutetaan opetusta ja ohjausta ympärivuotisesti ja 
opiskelijaksi voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Tällä hetkellä kaksi 
kolmasosaa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena tai työelämässä 
tapahtuvana oppimisena ja yksi kolmasosa verkko-opetuksena. Stadin 
AO:ssa on vuonna 2021 laajennettu eStadin toiminta kaikille kampuk-
sille ja tämä tarjoaa mahdollisuuden kaikille opiskelijoille suorittaa opin-
toja verkko-opintoina. Digipedatiimi, eOppimisen mentorit ja digiagentit 
tarjoavat tukea opettajille ja opiskelijoille verkko-opintojen kehittämi-
seen ja toteuttamiseen.

Helsingin Työväenopistossa on tavoitteena, että syksystä 2021 alkaen 
10% kursseista etätoteutuksena. Työväenopisto tuo kaupungin kurssi-
tarjottimelle yhteistyökursseja, jotka ovat yhdistettävissä sekä Stadin 
AO:n että Helsingin kaupungin lukioiden opintoihin.

Tarve verkko- ja etäopetuksen tarjonnan laajentamiseen toisen asteen 
opinnoissa ja vapaassa sivistystyössä on tunnistettu jo ennen koronae-
pidemiaa, jolloin verkko-opetustarjontaa alettiin voimakkaasti kehittää 
vastaamaan kysyntää. Palvelukokonaisuuden tavoitteena on, että toi-
sen asteen ja vapaan sivistystyön opiskelijoiden mahdollisuutta suorit-
taa opintoja Helsingin kaupungin lukioissa, Stadin AO:ssa ja Työväe-
nopistoissa laajennetaan entisestään tulevaisuudessa. Verkko-
opintotarjontaa kehitetään niin, että opiskelijat voivat valita opintoja 
myös ristiin eri oppilaitoksista. Kartoitusta Helsingin kaupungin kurssi-
tarjottimen laajentamiseksi ei tarvitse käynnistää uudestaan, sillä tämä 
työ on jo käynnissä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
28.9.2021 mennessä lausuntoa Kristillisdemokraattien ja Sinisten val-
tuustoryhmän aloitteesta etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämises-
tä koronaepidemian jälkeen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22900

tommi.tiittala(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite etäopiskelumahdollisuuksien hyödyntämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 278
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien lapsille ja nuorille 
laadittavaa digioppimisympäristön työkykykonseptia

HEL 2021-005582 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Arja Karhuvaaran valtuustoaloitteesta koskien lapsille ja 
nuorille laadittavaa digioppimisympäristön työkykykonseptia:

Liikkumisen edistäminen on ollut yksi kaupunkistrategian kärkihank-
keista 2017-2021. Istumisen ja digilaitteilla tapahtuvan työn määrä on 
kasvanut etäopetuksen myötä myös kouluikäisillä koronapandemian 
aikana. Liikkumisohjelman toimialojen yhteisillä toimenpiteillä esim. 
koulu-PT -toiminta, Move-hanke ja kaupunkiyhteinen harrastustavoite 
on pyritty lisäämään arjen liikkumista.

Helsingissä on käynnistynyt keväällä 2021 Harrastamisen Suomen 
malli, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Hankkeen pääta-
voitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena 
on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton har-
rastus koulupäivän yhteydessä ja näin tukea lasten ja nuorten liikku-
mista ja edistää hyvinvointia.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kuvataan kaikilla vuosiluokilla 
laaja-alaisen osaamisen tavoitteet itsestä huolehtimiseen ja arjen tai-
toihin. Peruopetuksen aikana oppilaat oppivat ymmärtämään, että 
omalla toiminnalla on vaikutusta omaan ja yhteiseen hyvinvointiin sekä 
turvallisuuteen. Oppilaat oppivat terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta 
edistäviä toimintatapoja, unen, ravinnon, puhtauden, vuorovaikutuksen 
ja liikkumisen tärkeyden sekä ajankäytön periaatteita. 

Digitaalisuus ja ilmiöpohjaisuus ovat työvälineitä laaja-alaisen osaami-
sen saavuttamiseen. Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymisel-
le vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä. Opetuksessa käytetään eri 
ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. Työta-
pojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet se-
kä laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Opettajan tehtävä on ohjata 
oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan ja 
näin vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja. Tarkoituksenmukainen tie-
to- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdollisuuksia kehit-
tää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan.
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Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve 
kasvu ja kehitys. Terveydenhoitajat tapaavat oppilaat vuosittain. Ter-
veystarkastuksissa ja vastaanotoilla selvitetään oppilaan kasvuun ja 
kehitykseen liittyviä asioita ja keskustellaan perheen terveystottumuk-
sista. Kouluterveydenhoitaja tunnistaa digitaalisen oppimisen tuomat 
lieveilmiöt ja antaa oppilaille terveysneuvontaa sekä ohjaa ergonomisiin 
työskentelyasentoihin ja puuttuu varhaisessa vaiheessa ryhti- ja asen-
tovirheisiin. Kouluterveydenhoitaja voi myös tarvittaessa ohjata fysiote-
rapeutin tai toimintaterapeutin vastaanotolle, mikäli havaitsee sille tar-
vetta. Fysio- tai toimintaterapeutti voi myös tulla tarvittaessa käymään 
koululla tai oppilaan kotona.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on myös koulu- ja oppilaitosympäris-
tön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä koulu- ja oppilaitosyhteisön 
hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Koulun työolosuhteita, terveelli-
syyttä ja turvallisuutta seurataan säännöllisesti. Terveydenhoitajan li-
säksi rehtori, koulun kuraattori tai -psykologi osallistuvat kouluissa teh-
tävään terveydellisten olojen selvitykseen yhdessä opettajien ja oppi-
laiden kanssa. Tehdyt havainnot ohjaavat sekä yhteisöllisen että yksi-
lökohtaisen opiskeluhuoltotyön kehittämistä.

Tutkimusten mukaan liikkumisen määrä vähenee kouluvuosien aikana 
istuen ja maaten vietetyn ajan määrän kasvaessa samaan aikaan. Liik-
kumisen määrän lisäämiselle on tarvetta, erityisesti yläkouluikäisten 
osalta. Suurin vaikuttavuus liikkumisen määrään on toimenpiteillä, joilla 
voidaan vaikuttaa mahdollisimman suureen osaan lapsia ja nuoria. Näi-
tä ovat koulumatkat ja koulussa vietetty aika sekä erilaiset harrastus-
toiminnat. 

Oppilaiden elämäntapoja seurataan Kouluterveyskyselyssä, mm. liik-
kumisen yleisyyden ja netin käytön suhteen. Tietoja seurataan luokka-
asteittain, sukupuolittain ja vertaillaan koko maan tuloksiin. Noin kol-
mannes oppilaista on ilmaissut kokevansa riippuvuutta digilaitteiden 
käytössä. Syksyllä 2020 toteutettiin 5.- ja 8.-luokkalaisten Move!-
mittaukset, joiden mukaan lasten ja nuorten kestävyyskunto on heiken-
tynyt, mutta muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. 

Move!-järjestelmä on monipuolinen pedagoginen työkalu oppilaiden 
toimintakyvyn kehittämiseksi peruskouluissa. Mittausten avulla oppilai-
den kanssa pohditaan, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan yllä-
pitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa 
perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista 
tukevista tai haittaavista tekijöistä. Move!-mittaustietoa hyödynnetään 
peruskoulujen liikuntakasvatuksessa, mutta myös kouluterveydenhuol-
lossa 5.- ja 8.-luokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kouluikäisten terveyden 
edistäminen on tehokkainta ennaltaehkäisevästi osana opetussuunni-
telmaa. Digioppiminen on oppilaiden arkipäivää. On tärkeää, että opet-
tajat osaavat tunnistaa lieveilmiöinä ilmenevät riskit ja ohjata oppilas 
tarvittaessa kouluterveydenhuoltoon. Liikkuminen on keskeinen lasten 
ja nuorten kasvua tukeva ja terveyttä edistävä tekijä, ja hyvä fyysinen 
toimintakyky saadaan aikaan riittävällä liikkumisella. Uuden kaupunkist-
rategian myötä aloitetaan seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuun-
nitelman laatiminen, jossa koronapandemian myötä lisääntyneen di-
gioppimisen lieveilmiöiden vaikutukset olisi hyvä ottaa huomioon.

Lautakunnan näkemyksen mukaan liikkumisen ja muun terveyttä ja hy-
vinvointia edistävän toiminnan tulee olla suunniteltuna osaksi koulupäi-
vää ja toteutua oppilaiden koulupäivässä ilman erillistä ohjelmaa. 

Esittelijä
Kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 5.10.2021 mennessä valtuutettu Arja Karhuvaaraan ja kuuden 
muun allekirjoittaneen aloitteeseen, jossa esitetään, että kouluille laadi-
taan digioppimisen työkykyohjelma, jonka tavoitteena on saada opetta-
jat, vanhemmat, kouluterveydenhoito sekä itse oppilas ymmärtämään 
riskit, tunnistamaan oireet, hallitsemaan itsehoito ja ymmärtämään, mil-
loin on hakeuduttava terveydenhoidon pariin. Ohjelma on toteutettavis-
sa kouluterveydenhoidon, fysioterapian ja opettajien yhteistyönä.

Esittelijä
Kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2021 36 (71)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/7
24.08.2021

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

Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 279
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palveluja koordinoivasta kontakti-
henkilöstä lapsiperheiden tukemiseen

HEL 2021-006778 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palveluja koordinoivasta 
kontaktihenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että perhepalvelut ovat 
kaikille helposti saavutettavissa ja asiakaslähtöisiä perhetilanteesta 
riippumatta. Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimia-
lan vastuu/nimetty työntekijöiden kanssa vammaistyössä, lastensuoje-
lussa ja sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätökseen liittyvän 
työntekijän kanssa. Palvelujen moninaisuus koordinoidaan systemaat-
tisella eri toimijoiden yhteistyöllä, jossa vastuut ja toimijat on selkeästi 
sovittu. Perheet voivat kokea tämän moniammatillisen kokonaisuuden 
hajanaisena ja tällöin yhden kontaktihenkilön nimeäminen voi auttaa 
perhettä.  

Matalan kynnyksen palvelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kiinteässä yhteistyössä so-
siaali- ja terveystoimialan kanssa, jossa vakiinnutetaan lasten, nuorten 
ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalleja. Perheentuki- sivustolla 
on tietoa perheille kaupungin tarjoamista palveluista vauvaiästä van-
hemmuuteen ja parisuhteeseen. Sivustolla on tietoa mm. perheval-
mennuksesta, lapsiperheiden kotipalvelusta ja nuorten harrastehausta. 
Perhekeskuksen sosiaalipalveluiden piiriin perheet voivat hakeutua 
soittamalla lapsiperheiden sosiaalineuvonnan numeroon tai täyttämällä 
perheentuki.fi -verkkosivulta löytyvän Tarvitsen apua -napin lomak-
keen. 

Yhteistyö perhekeskuksen kanssa

Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennaltaeh-
käisevistä terveyden-ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalve-
luihin. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa noudatetaan yhdessä 
sovittuja toimintatapoja asiakasohjauksen ja yhteistyön osalta. Neuvo-
latiimissä moniammatillinen työryhmä käsittelee asian ja miettii lapselle 
sekä perheelle oikeanlaisen tuen ja sopii tapauskohtaisesti kuka toimii 
perheen vastuuhenkilönä. Silloin kun huoli koskee jo lastensuojelun 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2021 38 (71)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
24.08.2021

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

tuen piirissä olevaa lasta tai kun huoli on suuri ja lapsen kasvu ja kehi-
tys ovat vaarassa ja mietitään lastensuojeluilmoituksen tekemistä, ol-
laan yhteydessä alueelliseen lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi- ja 
tuki työryhmään. Yhteisessä tapaamisessa tuodaan esiin huoli, sovi-
taan kaikkien osapuolten työskentelystä perheen tukemiseksi, sovitaan 
yhteydenpidosta työskentelyn aikana sekä miten ja milloin tilannetta ar-
vioidaan seuraavan kerran.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että parhaiten kontaktihenkilö- 
malli toimii perhekeskuksen palveluissa, silloin kun se perheen palvelu-
tarpeen näkökulmasta edellyttää selkeää kokonaisuuden koordinointia. 
Lapsiperheiden neuvonnan, ohjauksen ja mukanakulkijuuden toiminta-
käytäntöjä on tarkoituksenmukaista edelleen kehittää yhteistyössä so-
siaali- ja terveystoimen kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa 15.9.2021 mennessä kasva-
tus- ja koulutuslautakunnalta Avoin puolueen ryhmäaloitteesta palvelu-
ja koordinoivasta kontaktihenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen.

Lausuntoa on pyydetty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Sosiaali-
ja terveystoimialan kanssa on tehty yhteistyötä lausunnon valmistelun 
osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527
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pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 280
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Katju Aron aloitteesta häirintäyhteyskanavan luomisesta nuorille 
Helsingissä

HEL 2021-005579 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Katju Aron aloitteesta häirintäyhteyskanavan luomisesta 
helsinkiläisille nuorille:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on vahvistettu monia puuttumi-
sen keinoja ja kanavia kiusaamis-, häirintä- ja syrjintätilanteissa. Kou-
luissa ja oppilaitoksissa on käynnistetty kiusaamisen vastainen ohjelma 
(KVO13), pilotoitu häirintäilmoituksen tekemistä Wilmassa ja vahvistet-
tu yhteistyötä järjestöjen ja poliisin kanssa. Helsinkiläisille nuorille on 
sekä Helsingin kaupungilla että eri järjestöjen toimesta tarjolla erilaisia 
kanavia ja keinoja kiusaamis-, syrjintä- ja ahdistelutilanteiden käsitte-
lyyn. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä aloitteen ehdotusta tur-
vallisen aikuisen varmistamisesta jokaiselle nuorelle. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kiusaamisen vastainen ohjelma eli KVO13 koos-
tuu 13 keinosta kiusaamista vastaan. Toimenpiteet on suunnattu kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon. Kouluissa on 
pilotoitu vastuuhenkilöiden nimeämistä kiusaamisen vastaisiin toimiin. 
Vastuuhenkilöiden tehtävänä on huolehtia kiusaamiseen puuttumisesta 
sekä ennaltaehkäisyn ja jälkihoidon edistämisestä. Lisäksi jokaisessa 
perusopetuksen koulussa on nimetty nimikkoaikuinen, johon kiusattu 
voi olla yhteydessä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on myös otettu käyt-
töön restoratiiviset eli ihmissuhteita korjaavat menetelmät. Nämä autta-
vat esimerkiksi riitatilanteiden selvittelyssä ja ratkaisemisessa. 

Aloitteessa kuvattiin, miten lapsille ja nuorille voi joskus olla vaikeaa ot-
taa häirintään liittyvät asiat puheeksi kouluyhteisön tai oppilaitoksen si-
sällä. Kouluilla ja oppilaitoksilla on käytössään eri keinoja kiusaamis-, 
häirintä- ja syrjintätapauksista ilmoittamiseen. Peruskoululaiset voivat 
olla yhteydessä oppilashuoltoon jelppii -chatin kautta ja toisen asteen 
opiskelijoilla on käytössään toisen asteen yhteys -sivusto. Oppijat ovat 
kuitenkin tuoneet esiin, että tilanteissa, joissa ongelmat eivät ratkea 
koulu- tai oppilaitosyhteisön sisällä, on heille luontevinta olla yhteydes-
sä kaupungin ulkopuolisiin toimijoihin. Keväällä 2021 pilotoitiin muuta-
massa peruskoulussa kiusaamis-, häirintä- ja syrjintäilmoituksen teke-
mistä Wilmassa ja tämä pilotointi on tarkoitus laajentaa kaikkiin perus-
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kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Tämän lisäksi kouluille suunni-
tellaan kokeilua kiusaamisvilkun käytöstä. 

Silloin kun asioita ei saada ratkaistua koulun tai oppilaitoksen sisällä, 
saadaan Helsingissä apua järjestötoiminnasta ja poliisilta. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala tekee tiivistä yhteistyötä poliisin ennalta estävän 
toiminnon sekä Aseman Lapset ry:n K-0-toiminnan kanssa. K-0-
toiminta koskee kaikkia Helsingin kouluja ja se on mahdollista ottaa 
maksutta käyttöön. K-0-toiminnan tavoitteena on vahvistaa olemassa 
olevia toimintamalleja, tuoda kouluihin ja oppilaitoksiin nuorisotyön ja 
perhetyön osaamista sekä ohjata tarvittaviin palveluihin ja seurata ti-
lannetta myös tilanteen rauhoituttua.  

Helsingin kaupungilla on käytössä Nuorten chat, joka on suunnattu 16–
29-vuotiaille helsinkiläisille. Nuorten chatissa nuori pääsee keskustele-
maan ammattilaisen kanssa ja tarpeen vaatiessa häntä ohjataan sopi-
van palvelun piiriin. Nuorten chat on auki arkisin klo 12–15. Lisäksi yli 
13-vuotiaille helsinkiläisille on käytössä matalan kynnyksen mielenter-
veyspalvelu Mieppi, joka tarjoa keskustelutukea elämäntilanteeseen tai 
mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Mieppiin voi varata ajan tai mennä 
kolmena arkipäivänä ilman ajanvarausta. Kaupungin tarjontaa täyden-
tävät hyvin myös erilaiset järjestöt, jotka tarjoavat keskustelutukea nuo-
rille. Esimerkiksi Nuorten Exit tarjoaa 13–29-vuotiaille nuorille tietoa 
omista rajoista ja tukea tilanteissa, joissa rajoja on rikottu. Chat on 
avoinna tiistaisin ja torstaisin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten 
ja nuorten puhelin ja chat on auki arkisin 14–20 ja viikonloppuisin klo 
17–20. Valtakunnallinen keskustelualusta Sekasin-chat on suunnattu 
12–29-vuotiaille. Chat on auki arkisin 9–24 ja viikonloppuisin 15–24. 
MIELI ry:n kriisipuhelin päivystää arkisin klo 9–07 sekä viikonloppuisin 
klo 15–07. Apuu-chat tarjoaa päivittäin klo 9–22 valtakunnallisen kes-
kustelualustan 7–15-vuotiaille lapsille. Etsivä Nettityö on suunnattu en-
sisijaisesti 12–29-vuotiaille ja iltapäivystäjät ovat käytettävissä sunnun-
taista tiistaihin klo 20–23.30. Näiden keskustelukanavien lisäksi nuorille 
on tarjolla lukuisia alustoja ja sivustoja, joissa heille tarjotaan tukea ja 
apua.  

Aloitteessa ehdotettiin häirintäyhteyskanavan perustamista kaupungin 
sisällä, jotta työntekijän olisi helpompi poistaa kaupungin sisäisiä estei-
tä nuorten avun saamisen tieltä. Mikäli häirintäyhteyskanava luotaisiin 
Helsingin kaupungin sisälle, sopisi sen sijoituspaikaksi kaupunginkans-
lian turvallisuus- ja valmiusyksikkö. Helsingin kaupunki on valtava ja 
toimialat hyvin erityispiirteiset. Kaupungin sisällä suunnistaminen on 
tapauskohtaista ja kaupungin työntekijänä toimiminen ei vielä takaisi 
yhteistyön sujuvuutta. Lapsia ja nuoria on Helsingissä yhteensä lähes 
100 000. Häirintäyhteyskanavan valmius vastata näiden lasten ja nuor-
ten haasteisiin edellyttäisi suurta henkilöstöresursointia. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että sen sijaan, että rakennet-
taisiin kaupungin sisällä uusi yhteyskanava, kaupungin toimialojen tulisi 
tiivistää yhteistyötä entisestään ja tarkistaa käytänteiden jakamisen 
paikkoja. Kaupungin kouluilla ja oppilaitoksilla on jo nyt oppilas- ja 
opiskelijahuollon palvelujen lisäksi käytössään ja kehitteillä erilaisia il-
moitus- ja keskustelukanavia. Vuoden 2022 talousarvioehdotukseen ei 
ole huomioitu määrärahaa häirintäyhteyskanavan luomiseksi helsinki-
läisille lapsille ja nuorille.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 15.9.2021 mennessä valtuutettu Katju Aron ja 31 muun alle-
kirjoittamaan aloitteeseen häirintäyhteyskanavan luomisesta nuorille. 
Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunkiin perustetaan nuorille 
oma häirintäyhteyskanava.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Riina Ståhlberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 26018

riina.stahlberg(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Katju Aron aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 281
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Reetta Vanhasen toivomusponnesta mahdollisuuksista tutkia koro-
natilanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja kiu-
saamisen ennaltaehkäisyä

HEL 2021-005070 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Reetta Vanhasen toivomusponnesta mahdollisuuksista tutkia koronati-
lanteen vaikutuksia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan 
sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyä: 

Koronatilanteen vaikutuksia koululaisten hyvinvointiin ja kiusaamiseen 
on kartoitettu vuosina 2020-2021 useissa tutkimuksissa. Vuonna 2020 
toteutetusta Turun yliopiston kyselytutkimuksesta ”Koululaisten korona-
kevät” käy ilmi, että koululaisten kokemusten mukaan koronatilanteesta 
johtuva etäopiskelu vähensi koulukiusaamista. Myös Helsingin yliopis-
ton koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta ”Koulunkäynti, ope-
tus ja hyvinvointi Helsingin kouluissa koronaepidemian aikaan” käy ilmi 
etäopetuksella olleen kiusaamista vähentävä vaikutus. Tutkimuksessa 
kartoitettiin koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kokemuksia ky-
selyillä keväällä ja syksyllä 2020. Lisäksi Helsingissä on kartoitettu 7. –
10. luokkalaisten hyvinvointia etäopetuksen aikana keväällä 2021 kyse-
lytutkimuksella.

Kouluissa seurataan oppilaiden hyvinvointia systemaattisesti. Hyvin-
voinnin seurannassa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen valtakunnallisesti laatiman kouluterveyskyselyn tuloksia. Viimei-
simmässä, keväällä 2021 kerätyssä aineistossa on kartoitettu kiusaa-
miseen, häirintään ja väkivaltaan liittyviä seikkoja sekä koronapande-
miaan liittyviä huolia ja vaikutuksia. Kouluterveyskyselystä kertyvää tie-
toa hyödynnetään oppilaitosten hyvinvointityön kehittämisessä, kiu-
saamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemisessä sekä kiusaamiseen 
puuttumisessa. Kouluterveyskyselyn lisäksi oppilaiden hyvinvoinnin 
seurannassa hyödynnetään esimerkiksi Koulun hyvinvointiprofiilia. 
Koulun hyvinvointiprofiili on kyselytyökalu, jolla voidaan kartoittaa luok-
ka- ja koulukohtaisesti oppilaiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Ky-
selyistä kerättyä tietoa hyödynnetään koulun yhteisöllisen opiskeluhuol-
toryhmän johdolla kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseen sekä sii-
hen puuttumiseen monin eri keinoin yksilö- ja yhteisötasolla.

Edellä mainitut julkaisut ja selvitykset mahdollistavat koronatilanteen jo 
ilmenneiden vaikutuksien tarkastelun ja koulujen toiminnan kehittämi-
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sen niiden pohjalta. Koronapandemian ja kiusaamisen yhteisvaikutuk-
sia on mahdollista edelleen selvittää ja seurata luokka-, koulu-, ja kau-
punkitasoisesti sekä valtakunnallisesti kouluterveyskyselyn ja koulun 
hyvinvointiprofiilin avulla. Kouluterveyskyselyn ja koulun hyvinvointipro-
fiilin käyttö oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi on kirjattu myös Hel-
singissä kaupunkilaajuisesti käytössä olevaan Kiusaamisen vastaiseen 
ohjelmaan (KVO 13). Ohjelma on osa Helsingin kaupunkistrategian 
(2017–2021) tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien kokonaisuutta. 
Ohjelma koostuu 13 kiusaamisen ehkäisyyn kohdennetusta toimenpi-
teestä ja sen tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua kiu-
saamiseen systemaattisesti sekä ennaltaehkäistä kiusaamista. 

Kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyssä avainasemassa on turval-
lisen kouluympäristön varmistaminen kaikille (Perusopetuslaki 29 §). 
Turvallisessa ympäristössä oppilaat kertovat kiusaamisesta herkemmin 
koulun aikuisille. Helsingissä on lukuvuosina 2019–2021 saatu hyviä 
tuloksia siitä, miten viikoittainen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opet-
taminen vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja, parantaa ilmapiiriä se-
kä vähentää kiusaamista ja rasismia. Oppilaiden tunnetaitojen ja sosi-
aalisten taitojen vahvistaminen auttaa selvittämään ristiriitatilanteita 
turvallisesti ja ennaltaehkäisee konfliktien syntymistä. Sosiaalisia ja 
tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävien ohjelmien 
käyttö ja sosiaalisen kiinnittymisen edistäminen ovat myös kiusaamisen 
vastaisen ohjelman toimenpiteitä. 

Kiusaamisen vastainen ohjelma on tärkeä työkalu kiusaamisen ennal-
taehkäisyssä. Ohjelman implementointi jatkuu tulevina lukuvuosina pe-
rustoiminnan ohella myös hanketyössä. Helsingin kouluissa on käyn-
nistymässä Sitouttavan kouluyhteisötyön hanke, jonka yhtenä tavoit-
teena on jalkauttaa kiusaamisen vastainen ohjelma osaksi jokaisen 
helsinkiläisen koulun arkea sekä mallintaa toimintaa myös valtakunnal-
lisesti vuosina 2022–2023. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä voidaan vä-
hentää kiusaamista vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria. Lisäksi jo 
käynnissä oleva Oikeus oppia – oppimisen tuki ja inkluusio esi- ja pe-
rusopetuksessa -kehittämistyö pyrkii vahvistamaan koulujen valmiuksia 
tarjota tarpeellinen tuki kaikille oman alueensa oppilaille, tukemaan 
kouluja hyvinvointityön strukturoinnissa sekä vahvistamaan koulujen ja 
lapsiperheiden palvelujen yhteistyötä matalan kynnyksen palvelumallin 
mukaisesti. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sekä sosiaali- ja terveystoimia-
lalla on keväällä 2021 valmisteltu yhteistyössä yhteinen toimintaohje 
lastensuojelulle, perhesosiaalityölle ja perusopetukseen kiusaamisen ja 
väkivallan ennaltaehkäisyyn, riskien tunnistamiseen sekä kiusaamiseen 
ja väkivaltaan puuttumiseksi. Kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäi-
syn sekä puuttumisen toimenpiteet on kuvattu toimijakohtaisesti sekä 
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yhteistyön näkökulmasta. Yhteistyö yli toimialarajojen parantaa val-
miuksia puuttua kiusaamiseen ja väkivaltaan, sekä ehkäistä kiusaami-
sen ja väkivallan vaikutuksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että koronatilanteen vaikutuk-
sia kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan on mahdollista 
selvittää kiusaamisen vastaisen ohjelman mukaisia toimenpiteitä hyö-
dyntämällä. Ohjelman mukaisten kyselytyökalujen käyttö mahdollistaa 
vaikutusten tunnistamisen ja seuraamisen kouluissa yksilö- ja yhteisö-
tasolla. Ohjelman toimenpiteiden systemaattinen toteuttaminen tukee 
koulujen valmiuksia ennaltaehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa ja auttaa 
ylläpitämään turvallista kouluympäristöä. Yhteistyö yli toimialarajojen 
tehostaa kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisyn sekä puuttumisen 
mahdollisuuksia.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Laura Juvonen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 35577

laura.s.juvonen(a)hel.fi
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

Liitteet

1 Toivomusponsi, Reetta Vanhanen 21.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 30.9.2021 mennessä kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausuntoa valtuutettu Reetta Vanhasen toivomuspon-
nesta mahdollisuuksista selvittää koronatilanteen vaikutuksia kouluissa 
esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan. Toivomusponteen on pyydetty 
myös sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Laura Juvonen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 35577

laura.s.juvonen(a)hel.fi
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

Liitteet

1 Toivomusponsi, Reetta Vanhanen 21.4.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 282
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Porthanin-
katu 15 sijaitsevan Kallion lukion perusparannuksen hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottamisesta

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Kallion lu-
kion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
misesta 3 900 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteen-
sä 17 128 594 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 320 000 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta 
muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset (n. 1 387 561 
euroa) tulee huomioida toimialan talousarviossa.

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

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on esittänyt kaupunginhallitukselle Kallion lukion hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korottamista. Päätös tehtiin (8.4.2021, § 5) ehdolla, et-
tä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväksyy enimmäishinnan ko-
rottamisen. Suojeltu rakennus sijaitsee osoitteessa Porthaninkatu 15, 
Kallion kaupunginosassa. Tilat osoitteessa Porthaninkatu 15 on mitoi-
tettu 509 opiskelijalle ja ne otetaan käyttöön kalustettuna tammikuuhun 
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2022 mennessä. Tilojen valmistumiseen saakka lukio toimii väistötilois-
sa osoitteessa Lehtikuusentie 4. 

Hankesuunnitelma koskee laajaa toiminnallista ja teknistä perusparan-
nusta sekä laajennusta. Hankkeessa korjataan vesikatto-, alapohja- 
sekä välipohjarakenteita. Julkisivut ikkunoineen kunnostetaan. Raken-
nuksen akustiikkaa, tilojen toiminnallisia yhteyksiä ja esteettömyyttä pa-
rannetaan. Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituk-
senmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat olemassa olevan rakennuksen 
puitteissa. Talotekniset järjestelmät laajennetaan ja parannetaan vas-
taamaan nykyisiä määräyksiä.

Hankkeessa rakennusta tullaan laajentamaan pihan puolelle 264 brm² 
suuruisella laajennuksella, joka on tekninen ja käyttöturvallisuutta li-
säävä ratkaisu. 

Hankkeen rakennustyöt käynnistettiin elokuussa 2018. Rakentamisen 
aikana on rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden varmistami-
seksi jouduttu toteuttamaan tavanomaisten muutostöiden lisäksi run-
saasti muutostöitä, joita ei ole voitu suunnitteluaikana tutkia ja määritel-
lä. Nämä ovat aiheuttaneet huomattavia lisäkustannuksia.

Lisätöiden kustannuksia on nostanut muun muassa vesikaton suurempi 
korjaustarve, vanhojen välipohjarakenteiden ja haitta-aineiden lisäänty-
neet purkutyöt, louhintatyöt sekä ikkunoiden lisääntyneet tiivistystyöt. 
Kustannuksia ovat lisänneet myös lisätöistä johtuva urakka-ajan piden-
tyminen sekä arkkitehti- ja rakennesuunnittelun laajeneminen.

Enimmäishinnan korotuksen vaikutus tilakustannuksiin

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa ja 
enimmäislaajuus on 4378 brm2. Neliövuokran perusteena on 3 271 
htm².

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusiurakkavaiheen 
enimmäishinta on 17 128 594 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 
2019 kustannustasossa, eli enimmäishinnan nousu on 3 900 000 euroa 
arvonlisäverottomana. 

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio oli noin 88 970 
euroa/kk eli 1 067 650 euroa vuodessa (27,20 euroa/htm²/kk). 

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi vuokraksi arvioidaan 35,35 
euroa/htm², josta pääomavuokra on 31,46 euroa/htm² ja ylläpitovuokra 
3,39 euroa/htm², yhteensä 115 630 euroa/kk ja 1 387 561 euroa/v. 
Väistötilakustannuksen osuus pääomavuokrassa on 0,28 euroa/m²/kk 
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(10 976 euroa/v). Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun enim-
mäishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-
odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mu-
kaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaa-
vaksi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 8.5.2018 hyväksynyt Kallion lukion 
20.12.2017 päivätyn perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityk-
sen, ja antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kallion lukion 20.12.2017 päi-
vätystä perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. Han-
kesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.2018 (§ 
180). 

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. 

Lukion edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tila-
suunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökunta 
on osallistunut käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämi-
seen ja irtokalustesuunnitteluun. Opiskelijat ovat osallistuneet piha- ja 
irtokalustesuunnitteluun.

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

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristö
Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.04.2021 
§ 33

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista 3 900 000 eurolla arvonli-
säverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 
17 128 594 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa. Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

08.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 180

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2017 päivätyn Kallion lukion pe-
rusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja että hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannus-
tasossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 392

HEL 2018-001823 T 10 06 00
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20.12.2017 päivätyn Kallion lu-
kion perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja että hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kus-
tannustasossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 08.05.2018 § 98

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Kallion lukion 
20.12.2017 päivätyn perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityk-
sen, ja antoi puoltavan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kallion lukion 20.12.2017 päi-
vätystä perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupun-
kistrategian 2017–2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisäilmakorjauksis-
ta aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
lausuntoa 20.12.2017 päivätystä Kallion lukion perusparannuksen ja 
laajennuksen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta. Kaupunkiym-
päristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti 
8.3.2018 kaupunginhallitukselle 20.12.2017 päivätyn Kallion lukion pe-
rusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä eh-
dolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon 
tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta.

Hankkeen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja hankkeen enimmäishinta 
on 12 270 000 euroa arvonlisäverottomana syyskuun 2017 kustannus-
tasossa.

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

Lisätiedot
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi
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§ 283
Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamisesta määräajaksi

HEL 2021-007129 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulu-
tuspäällikön 10.6.2021 (§ 1) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaa-
timuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttami-
seen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän 
esittämiin seikkoihin.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimuksen liitteet
3 Koulutuspäällikön päätös
4 Koulutuspäällikön lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Virkaan valitun hakemus
7 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 15.6.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen, Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutus-
päällikön 10.6.2021 (§ 1) tekemästä päätöksestä, jolla koulutuspäällik-
kö on ottanut tuntiopettajan tehtävään määräajaksi 1.8.2021 alkaen ja 
päättyen 31.12.2022 taiteiden kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri 
**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö (Kampus 2) on anta-
nut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

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

Hakuprosessista

Stadin ammatti- ja aikuisopiston tekstiili- ja muotialan tuntiopettajan 
tehtävä määräajaksi on ollut julkisesti haettavana 12.04.2021 - 
30.04.2021.

Koulutuspäällikön päätöksen ja lausunnon mukaan tehtävään haki ha-
kuajan kuluessa 10 henkilöä, joista seitsemän täytti opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoi-
suusvaatimukset eli ammatillisten osien opettajan kelpoisuuden (13 §) 
ja kielitaitovaatimuksen (§ 17). 

Hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi edelly-
tettiin tekstiili- ja muotialan työkokemusta vaatteen valmistuksen, asus-
teen valmistuksen tai sisustusompelun alalta sekä kokemusta tuote-
suunnittelusta. Edelleen tehtävässä edellytettiin myös näyttöä ja tuoret-
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ta kokemusta toisen asteen ammatillisesta yksilöllisestä, kielitietoisesta 
ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja opetuksesta 
sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. 

Hakuilmoituksessa edellytettiin lisäksi vahvoja ammatillisia digitaalisia 
taitoja ohjelmistoista Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), tuo-
tekuvauskokemusta ja verkkokauppakokemusta sekä yrittäjätaustaa. 
Edellytyksenä oli myös tekstiili- ja muotialan työelämäverkostot pää-
kaupunkiseudulla. Edellä todetun lisäksi eduksi luettiin vielä ohjelmisto-
kokemus: Grafis, Accumark Platform.

Koulutuspäällikön lausunnon mukaan videohaastatteluun kutsuttiin 
seitsemän hakijaa. Näistä kuusi hakijaa vastasi videohaastattelun ky-
symyksiin. Videohaastattelun vastausten perusteella ryhmähaastatte-
luun kutsuttiin neljä hakijaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, rekrytointipäätöksen välitöntä mitä-
töintiä, koska rekrytointipäätöksen on tehnyt todistetusti, kiistämättö-
mästi ja lainvastaisesti 27.5.2021 rehtori Hanna Laurila, jolloin päätök-
sestä on myös oikaisuvaatimuksen mukaan ilmoitettu oikaisuvaatimuk-
sen tekijälle. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan tehtävään valittu 
henkilö ei ole tullut valituksi tehtävään pätevimpänä ja ansioituneimpa-
na, vaan muilla perustein. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäksi teh-
tävään valittavaksi hakijoista pätevintä ja ansioituneinta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

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

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

Ammatillisten osien opettajan kelpoisuuden säädetään opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 13 §:ssä. Ase-
tuksen sisältämien siirtymäsäännösten perusteella kelpoisuus voi mää-
räytyä myös muilla perusteilla.

Edelleen opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 
23 §:n 3 momentin mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, voidaan 13–13 b §:ssä tarkoitettua ammatillisten tutkinnon osien 
opetusta määrätä enintään kahden vuoden ajaksi antamaan henkilö, 
jolla on opetustehtävän edellyttämä riittävä koulutus ja vahva käytän-
nön ammattitaito. Tällainen henkilö voidaan määrätä antamaan opetus-
ta yli vuoden ajaksi vain, jos opetustehtävän edellyttämät kelpoisuus-
vaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla tai jos siihen on muu 
erityinen syy. 

Asian arviointi

Koulutuspäällikön lausunnon ja tehtävään otetun hakemuksen mukaan 
tehtävään otettu on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon 
vuonna 2004 (käsityönopettaja) ja taiteen kandidaatin tutkinnon (tekstii-
limuotoilu) vuonna 2007. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset 
opinnot vuonna 2004. Koulutuspäällikön päätöksen mukaan tehtävään 
valitulla on tekstiili- ja muotialan kansallista ja kansainvälistä työkoke-
musta vuosilta 2005-2016 tekstiilialan yrityksissä ja designeryrittäjänä. 

Koulutuspäällikön lausunnon ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuk-
sen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä on valmistunut vaatetusalan 
teknikoksi vuonna 1992 ja hän on suorittanut tekstiili- ja muotialan eri-
koisammattitutkinnon vuonna 2021. Lisäksi hän on suorittanut opetta-
jan pedagogiset opinnot vuonna 2001. Koulutuspäällikön päätöksen 
mukaan hänellä on työkokemusta vuodesta 1986 alkaen tekstiili- ja 
muotialalta myymäläyrityksessä yli 7 vuotta, ompelijana alle vuoden 
toisen palveluksessa ja suunnittelija- ja tuotantokokemusta päätoimise-
na yrittäjänä yli neljän vuoden ajalta.

Koulutuspäällikön lausunnon mukaan tehtävään valitun opetuskoke-
mus muodostuu käsityöopettajana toimimisesta perusopetuksessa 
vuosina 2017 - 2019 yli vuoden ajan, laaja-alaisena erityisopettajana 
toimimisesta vuodesta 2019 lähtien yli vuoden ajan sekä tekstiili- ja 
muotialan suunnitteluopettajana toimimisesta korkea-asteella vuosina 
2011 - 2016 yli 4 vuoden ajan. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on vuosilta 
1999 - 2021 työkokemusta ammatilliselta toiselta asteelta pää- tai sivu-
toimisena tuntiopettajana.  
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Työnantajalla on laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuus-
vaatimukset täyttävistä hakijoista. Tämän lisäksi kuten edellä on todettu 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu asetus an-
taa mahdollisuuden määrätä antamaan ammatillisten tutkinnon osien 
opetusta määrätä enintään kahden vuoden ajaksi henkilö, jolla on ope-
tustehtävän edellyttämä riittävä koulutus ja vahva käytännön ammatti-
taito. Sekä tehtävään valittu, että oikaisuvaatimuksen tekijä ovat kui-
tenkin tehtävään kelpoisia. Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehtävään 
kelpoinen edellä todetun asetuksen siirtymäsäännösten perusteella ja 
tämä tieto on ollut päätöksen tekijällä päätöstä tehtäessä. 

Koulutuspäällikön lausunnon mukaan oppivelvollisuuden laajentaminen 
tuo muutosta toisen asteen ja siten myös tekstiili- ja muotialan opiskeli-
japrofiiliin. Lausunnon mukaan jo nyt 1/3 opiskelijoista kuuluu erityisen 
tuen piiriin ja opettajalta tarvitaan kykyä ja asennetta toimia etusuunni-
telman alaisten opiskelijoiden kanssa. Tehtävään valitun opetuskoke-
mus ja myös erityisopettajakokemus kattaa laaja-alaisesti erilaisia oppi-
joita.   

Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijällä on pitkä kokemus toisen asteen 
opiskelijoista vuosien ajalta, on tehtävään valitulla koulutuspäällikön 
päätöksen mukaan riittävä opetuskokemus. Koulutuspäällikön lausun-
non mukaan tehtävään valittu toi haastattelussa laajasti esille pedago-
gista osaamistaan sekä monipuolisia pedagogisia lähestymistapoja ja 
menetelmiä. Lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä toi haastat-
telussa esille yksilöllistä suunnittelua, ammatillista osaamista ja selko-
kielen käyttöä. Lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ei kuiten-
kaan vakuuttanut kattavasti haastattelijoita pedagogisella osaamisella 
haastavien opiskelijoiden kohdalla.

Hakuilmoituksessa edellytettiin vahvoja ammatillisia digitaalisia taitoja, 
koska digitaalisuus on vahvasti mukana myös tekstiili- ja muotialalla. 
Koulutuspäällikön lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ilmoitti 
osaavansa vaadittujen ohjelmien alkeita, kun taas tehtävään valitun 
taidot riittävät ohjelmien opetukseen ja soveltamiseen. Toisin kuin oi-
kaisuvaatimuksessa annetaan ymmärtää, hakuilmoituksessa on ni-
menomaisesti mainittu, että tehtävässä edellytetään vahvoja ammatilli-
sia digitaalisia taitoja ohjelmistoista Adobe Creative Suite (Photoshop, 
Illustrator).

Koulutuspäällikön lausunnon mukaan tehtävään valittu toi haastattelus-
sa sellaisia pedagogisia ja työyhteistyötapoja, jotka voidaan katsoa 
olevan hyväksi toteutettaessa Stadin ammatti- ja aikuisopiston visiota 
ja organisaation toimintakäytäntöjä. Lausunnon mukaan oikaisuvaati-
muksen tekijä toi puolestaan esiin traditionaalisen ammatillisen koulu-
tuksen piirteitä ja toimintatapoja. Koulutuspäällikön lausunnon mukaan 
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oikaisuvaatimuksen tekijä osoitti haastattelussa kapea-alaisuutta peda-
gogisessa esittelyssään verrattuna valittuun hakijaan ja myös muihin 
hakijoihin.

Kuten edellä on todettu, toimivalta tuntiopettajan valintaan määräajaksi 
on koulutuspäälliköllä ja valinnasta tehdään aina kirjallinen päätös. Ky-
symyksessä olevassa asiassa kirjallinen päätös on tehty 10.6.2021 ja 
päätös on tämän jälkeen lähetetty hakijoille. Esittelijä toteaa, että pää-
töksen sisällöstä tulisi tiedottaa vasta, kun päätös on tehty, ei aikai-
semmin. 

Esittelijä toteaa, että oikeuskäytännön mukaan kenelläkään ei ole eh-
dotonta oikeutta tulla valituksi pelkästään siksi, että henkilöllä pitempi 
työkokemus kuin muilla hakijoilla. Pidempi työkokemus ei tee hakijasta 
automaattisesti vähemmän työkokemusta omaavaa hakijaa parempaa. 
Kuten koulutuspäällikön päätöksessä ja lausunnossa on todettu, pää-
tös on perustunut kokonaisharkintaan ja erityisesti haastattelussa esille 
tulleisiin seikkoihin, joista on todettu edellä. Työkokemuksen osalta to-
detaan vielä tarkemmin päätöksentekijän lausunnossa.

Esittelijä katsoo koulutuspäällikön valinneen kokonaisarvion perusteella 
taitavimmaksi ja soveliaimmaksi arvioimansa hakijan kyseiseen haetta-
vana olleeseen tuntiopettajan tehtävään määräajaksi. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Koulutuspäällikkö on harkintansa mukaan voinut ottaa 
kokonaisarvion perusteella kyseisen tuntiopettajan määräajaksi. Koulu-
tuspäällikkö on päätöksessään katsonut, että tehtävään valitulla on 
parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Oikaisu-
vaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, 
että koulutuspäällikkö olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, 
mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun sekä koulutuspäällikön päätökseen ja 
lausuntoon viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

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

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus
2 Oikaisuvaatimuksen liitteet
3 Koulutuspäällikön päätös
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4 Koulutuspäällikön lausunto
5 Hakuilmoitus
6 Virkaan valitun hakemus
7 Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 284
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 285
Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2020-000323 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallin-
to-oikeuden 30.6.2021 antaman päätöksen H3336/2021.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 11.2.2020 (§ 30) ********** oi-
kaisuvaatimuksen, joka koski perusopetuksen aluepäällikön päätöstä 
viranhaltijan irtisanomista koskevassa asiassa.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 30.6.2021 päätöksen H3336/2021 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemää pää-
töstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus on hylännyt va-
lituksen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet
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1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 286
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2021 65 (71)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/16
24.08.2021

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

§ 287
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

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

Kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

 20.08.2021 § 93 Valtionavustus lukiokoulutukseen innovatiivisten 
oppimisympäristöjen edistämiseksi vuosille 2021−2023

Perusopetusjohtaja

 20.08.2021 § 95 Ylitysoikeus, vuoden 2021 tulosbudjetti, kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala, Suomenkielinen perusopetus

Direktören för svenska servicehelheten

 18.08.2021 § 70 Barn som hör till kontrollgruppen i försöket med 
tvåårig förskoleundervisning i Helsingfors 2021-2023

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistystyön johtaja

 23.08.2021 § 68 Opetushallituksen hankkeen rahoituksen palautus: 
Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johta-
minen, Puhu johdolle0.3

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
284, 285 ja 287 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 283 ja 286 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
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 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 Petra Malin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.08.2021.


