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Kokousaika 21.09.2021 16:00 - 20:04

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D / Sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Apter, Ted (etänä)
Chydenius, Jussi (etänä) poistui 19:10, esteellinen: 345 §
Dufva, Veli-Pekka (etänä) poistui 19:11, esteellinen: 345 §
Grotenfelt, Nora (etänä)
Kopra, Pia (etänä)
Korkkula, Vesa (etänä) poistui 19:12, esteellinen: 345 §
Korpinen, Sini (etänä)
Malin, Petra (etänä) poistui 19:10, esteellinen: 345 §
Rantahalvari, Markku (etänä)
Saxberg, Mirita (etänä)
Yanar, Ozan (etänä) poistui 19:11, esteellinen: 345 §
Lahtinen, Vesa varajäsen

poistui 19:11, esteellinen: 345 §
Miala, Maria (etänä) varajäsen

saapui 19:12, läsnä: 345 §
Säynevirta, Sami (etänä) varajäsen

saapui 19:18, läsnä: 345 §

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen vs. toi-
mialajohtaja

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

Lehtonen, Ulla vs. varhaiskasvatusjohtaja
Salo, Outi (etänä) perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö

poistui 19:37, poissa: 345 §
Takanen, Kati hallintojohtaja
Kopomaa-Weymarn, Mervi vs. viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Haapala, Soili (etänä) tietohallintopäällikkö

saapui 18:08, poistui 18:30, läsnä: 
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341 §
Kangaste, Anu (etänä) johtava lakimies

saapui 19:15, poistui 19:59, läsnä: 
345 §

Partanen, Niko nuorisoneuvoston edustaja
saapui 16:03, poistui 19:35, poissa: 
345 §

Pettersson Hakava, Julia (etä-
nä)

johtava arkkitehti
saapui 18:33, poistui 19:01, läsnä: 
343 §

Ståhlberg, Riina (etänä) va. opiskelijoiden hyvinvointipäällik-
kö
saapui 16:10, poistui 16:13, läsnä: 
319 §

Tanttu, Kirsti (etänä) henkilöstösuunnittelupäällikkö
saapui 19:11, poistui 19:59, läsnä: 
345 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
318-345 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen vs. toi-
mialajohtaja
318-341 §, 344 §

Ulla Lehtonen vs. varhaiskasvatusjohtaja
342 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
343 §, 345 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
318-345 §
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§ Asia

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

319 Asia/2 Opiskelijoiden hyvinvointipäällikön viran täyttäminen

320 Asia/3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2022 ja talous-
suunnitelmaehdotus 2022-2024

321 Asia/4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pet-
ra Malinin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palaut-
tamisesta 1–2-vuotiaille lapsille

322 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Terhi Peltokorven talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille

323 Asia/6 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mi-
ka Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laa-
jentamisesta 1–3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nostami-
sesta

324 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Mi-
rita Saxbergin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
maksamisesta yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi

325 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamisesta 
koronan jälkihoito-ohjelmaan

326 Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
sa Korkkulan talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen resurs-
sien parantamiseksi

327 Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta kouluvalmentajien palkkaa-
miseksi Helsingin peruskouluihin

328 Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Nuortevan talousarvioaloitteesta erityisopettajien mitoituksen 
määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi

329 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
sa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opinto-ohjauksen resur-
soinnin parantamiseksi

330 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi 
Torstin talousarvioaloitteesta kaupungin PD-rahoituksen eli myöntei-
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sen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisesta

331 Asia/14 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pet-
ra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien lisäämi-
seksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten perumiseksi

332 Asia/15 Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
sa Korkkulan talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen 
resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi

333 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmentajien 
palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

334 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jo-
hanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Ote-opetuksen paikan takaa-
miseksi kaikille kriteerit täyttäville oppilaille

335 Asia/18 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ve-
sa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opintojaksotarjonnan pa-
rantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä

336 Asia/19 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen palk-
kajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi

337 Asia/20 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pilvi 
Torstin talousarvioaloitteesta lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta ja 
käyttöön ottamisesta Helsingistä

338 Asia/21 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pet-
ra Malinin talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päiväkotiti-
lojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta

339 Asia/22 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden kartoi-
tuksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja määrärahojen varaa-
miseen

340 Asia/23 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisväli-
neiden pilotin toteuttamisesta

341 Asia/24 Asioinnin tietojärjestelmän kehittämis- ja ylläpitotöiden hankinta

342 Asia/25 Karpalokuja 7 B toiminnan muutos, leikkipuisto Kurkimäen toiminnan 
lakkaaminen ja tilojen käyttäminen päiväkodiksi
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343 Asia/26 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Holkkitie 5 si-
jaitsevan Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uu-
disrakennuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta

344 Asia/27 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mari Holopaisen valtuus-
toaloitteesta koskien Vihreä Lippu –ohjelman osallistumisen mahdollis-
tamista kouluille ja päiväkodeille

345 Asia/28 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)
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§ 318
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 Sini Korpisen ja Markku Ran-
tahalvarin sekä varatarkastajiksi Pia Kopran ja Nora Grotenfeltin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Petra Malinin sijasta 
Nora Grotenfeltin.

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 Sini Korpisen ja Mark-
ku Rantahalvarin sekä varatarkastajiksi Pia Kopran ja Petra Malinin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 319
Opiskelijoiden hyvinvointipäällikön viran täyttäminen

HEL 2021-010258 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa opiskelijoiden hyvinvointi-
päällikön virkaan (nro 035135) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 18.10.2021.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli va. opiskelijoiden hyvinvointipääl-
likkö Riina Ståhlberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opiskelijoiden hyvinvointipäällikön virka tuli avoimeksi 1.5.2021. Ha-
kuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoit-
teessa helsinkirekry.fi 28.7.2021 sekä muissa Helsingin kaupungin rek-
rytointikanavissa.
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Toisen asteen opiskelijahuollon palveluissa järjestetään psykologi- ja 
kuraattoripalvelut kaupungin lukioille, Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 
sekä yksityisille ja valtion lukioille ja yksityisille ammatillisille oppilaitok-
sille ja aikuisoppilaitoksille. 

Opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö keskittyy laaja-alaisesti opiskelijoi-
den hyvinvoinnin näkökulmiin ja kaupunkistrategian toteuttamiseen se-
kä seuraa ja analysoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja huo-
lehtii kriisityöhön ja ohjaukseen liittyvistä tehtävistä. Tehtäviin kuuluu 
myös opiskelijahuollon henkilöstön, toiminnan ja talouden suunnittelu, 
johtaminen ja arviointi. Opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö toimii lähiesi-
henkilönä johtavalle psykologille ja johtavalle kuraattorille, joiden alai-
suudessa työskentelee noin 80 psykologia ja kuraattoria sekä on jäse-
nenä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelu-
kokonaisuuden johtoryhmässä.

Virkaa täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 §:ssä säädettyjä 
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansa-
laiskunto.

Opiskelijoiden hyvinvointipäällikön viran hakijalta edellytetään ylempää 
korkeakoulututkintoa ja kokemusta johtotehtävistä. 

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”Luemme eduksi toisen 
asteen koulutuksen tuntemuksen. Viran menestyksellisessä hoitami-
sessa ovat eduksi hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.”

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan jätti 11.8.2021 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 
65 hakijaa. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa 
ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa 
Töysänkatu 2. 

Hakemusten perusteella kutsuttiin yhdeksän hakijaa videohaastatte-
luun. Neljä hakijaa perui hakemuksensa videohaastattelukutsun saatu-
aan. Hakemuksissa kiinnitettiin huomiota hakijoiden johtamiskokemuk-
seen, opiskeluhuollon sekä toisen asteen koulutuksen tuntemukseen.

Videohaastattelussa hakijaa pyydettiin kertomaan, mitä lisäarvoa hä-
nen aiempi kokemuksensa tuo opiskelijoiden hyvinvointipäällikön teh-
tävään. Lisäksi hakijaa pyydettiin kertomaan itsestään johtajana ja ver-
kostoissa toimijana sekä kertomaan esimerkin avulla, kuinka hän toimii 
verkostoissa ja miten hän johtaa verkostoja. Hakijan tuli myös kertoa, 
millä keinoin hän varmistaa opiskelijoiden hyvinvoinnin toteutumisen 
sote-uudistuksen tullessa voimaan. Videohaastatteluvastauksia arvioi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2021 4 (127)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/2
21.09.2021

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

tiin suhteessa opiskelijoiden hyvinvointipäällikön tehtäviin. Vastauksis-
sa kiinnitettiin huomiota hakijan verkostoihin liittyvään johtamiskoke-
mukseen ja kykyyn hahmottaa toisen asteen opiskeluhuoltoon liittyvää 
sote-uudistusta.

Videohaastatteluiden perusteella kutsuttiin haastatteluun kolme haki-
jaa: ********** ********** ja **********

Hakijoita haastattelivat palvelukokonaisuuden johtaja ********** apulais-
pormestari ********** kasvatus ja koulutuslautakunnan varapuheenjoh-
taja ********** ja HR-asiantuntija **********

Hakija **********

Hakija **********

Hakija **********

********** ********** ********** ********** Toisen asteen opiskelijahuollossa 
korostuu lähivuosina kokonaisvaltainen opiskelijoiden hyvinvoinnin ke-
hittäminen.

Valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota toisen asteen opiskelijahuol-
lon laajaan tuntemukseen ja sen kehittämisosaamiseen sekä kykyyn 
johtaa toisen asteen opiskelijahuoltoa laaja-alaisesti ja yhteistyössä eri 
verkostojen kanssa.

Esittelijä katsoo, että hakijoiden hakemusten ja haastattelujen jälkeen 
tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella **********

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että opiskelijoiden hyvin-
vointipäällikön virkaan valitaan **********

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille 
oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköi-
sessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suos-
tumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

auli.hyvamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutus-
lautakunta
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§ 320
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2022 ja ta-
loussuunnitelmaehdotus 2022-2024

HEL 2021-002643 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan vuoden 2022 
talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdo-
tuksen perusteluineen, jotka on laadittu kaupunginhallituksen 23.8. hy-
väksymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisohjeiden mu-
kaisesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ehdotuksen tuottavuustoi-
menpiteisiin sisältyy kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviossa 
linjaamalla tavalla varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kil-
pailutuksen laajentaminen. Ehdotukseen sisältyvät kilpailutettavan pal-
velutuotannon osuus kokonaispalveluista ja kilpailutuksen periaatteet.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liittee-
nä kolme olevan kaupunginhallituksen 23.8. hyväksymän vuoden 2022 
talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2022-2024 laatimisohjeet.

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit nykyisen 
palvelutason turvaamiseen ja koronan jälkihoidosta aiheutuvien lisä-
kustannusten kattamiseen.

Lautakunta toteaa, että em. kaupunginhallituksen hyväksymän talous-
arvioehdotuksen raamin mukainen liitteenä oleva talousarvioehdotus 
merkitsisi lakisääteisissä kasvatus- ja koulutuspalveluissa merkittäviä 
tuottavuustoimenpiteitä ja palvelutason heikentämistä nykyisestä toi-
mialan asiakasmäärän kasvaessa. Koronakriisin jälkihoito tulee lisäksi 
vaatimaan lisäpanostuksia oppimisvajeen paikkaamiseen ja oppilas-
huoltoon.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2022 aikana aloitetaan 
systemaattiset ja laaja-alaiset toimenpiteet, joilla tehdään Helsingistä 
nykyistä houkuttelevampi työnantaja päteville opettajille kaikilla koulu-
tusasteilla. Ensimmäiseksi lautakunta kehottaa Helsinkiä puuttumaan 
varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuusongelmiin. Tätä on syytä 
edistää jo osana ensi vuoden talousarviota.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa myös lasten välisen segre-
gaation vähentämisen, turvallisten ja rauhallisten oppimisympäristöjen 
ja riittävän henkilöstömäärän tärkeyttä. Lautakunta toivoo, että budjetti-
neuvotteluissa huomioidaan toimialan keskeisiä tavoitteita tukevat ta-
lousarvioaloitteet.

Käsittely

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Esitysehdotukseen kohdan 3 jälkeen.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
esityslistan liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan 
vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022-2024 taloussuun-
nitelmaehdotuksen perusteluineen, jotka on laadittu kaupunginhallituk-
sen 23.8. hyväksymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin se-
kä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-2024 laatimisoh-
jeiden mukaisesti. 

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit nykyisen 
palvelutason turvaamiseen ja koronan jälkihoidosta aiheutuvien lisä-
kustannusten kattamiseen.

Lautakunta toteaa, että em. kaupunginhallituksen hyväksymän talous-
arvioehdotuksen raamin mukainen liitteenä oleva talousarvioehdotus 
merkitsisi lakisääteisissä kasvatus- ja koulutuspalveluissa merkittäviä 
tuottavuustoimenpiteitä ja palvelutason heikentämistä nykyisestä toi-
mialan asiakasmäärän kasvaessa. Koronakriisin jälkihoito tulee lisäksi 
vaatimaan lisäpanostuksia oppimisvajeen paikkaamiseen ja oppilas-
huoltoon.

Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että vuoden 2022 aikana aloitetaan 
systemaattiset ja laaja-alaiset toimenpiteet, joilla tehdään Helsingistä 
nykyistä houkuttelevampi työnantaja päteville opettajille kaikilla koulu-
tusasteilla. Ensimmäiseksi lautakunta kehottaa Helsinkiä puuttumaan 
varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuusongelmiin. Tätä on syytä 
edistää jo osana ensi vuoden talousarviota.

Kasvatus-  ja koulutuslautakunta korostaa myös lasten välisen segre-
gaation vähentämisen, turvallisten ja rauhallisten oppimisympäristöjen 
ja riittävän henkilöstömäärän tärkeyttä. Lautakunta toivoo, että budjetti-
neuvotteluissa huomioidaan toimialan keskeisiä tavoitteita tukevat ta-
lousarvioaloitteet.

Kannattaja: Sini Korpinen
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaeh-
dotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan esitysehdotuksesta toinen kappale: "Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta toteaa, että ehdotuksen tuottavuustoimenpiteisiin 
sisältyy kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviossa linjaamalla 
tavalla varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen 
laajentaminen. Ehdotukseen sisältyvät kilpailutettavan palvelutuotan-
non osuus kokonaispalveluista ja kilpailutuksen periaatteet."

Korvataan kappale seuraavalla: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei 
kannata varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen 
laajentamista ja esittää, että kilpailutuksen laajentaminen poistettaisiin 
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan esitysehdotuksesta toinen kappale: "Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta toteaa, että ehdotuksen tuottavuustoimenpiteisiin 
sisältyy kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviossa linjaamalla 
tavalla varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen 
laajentaminen. Ehdotukseen sisältyvät kilpailutettavan palvelutuotan-
non osuus kokonaispalveluista ja kilpailutuksen periaatteet." Korvataan 
kappale seuraavalla: "Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata var-
haiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen laajentamis-
ta ja esittää, että kilpailutuksen laajentaminen poistettaisiin vuoden 
2022 budjettineuvotteluissa." 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Sini 
Korpinen, Vesa Lahtinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Miri-
ta Saxberg, Ozan Yanar

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

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi äänestyksessä Petra Malinin 
vastaehdotuksen 10-3.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta Nasima Razmyarin vas-
taehdotuksen mukaisesti.

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

Liitteet

1 Kasko TAE 2022 käyttötalous
2 Kasko TAE 2022 - investoinnit
3 Tae 2022 raami ja laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
esityslistan liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan 
vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022-2024 taloussuun-
nitelmaehdotuksen perusteluineen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ehdotuksen tuottavuustoi-
menpiteisiin sisältyy kaupunginvaltuuston vuoden 2021 talousarviossa 
linjaamalla tavalla varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kil-
pailutuksen laajentaminen. Ehdotukseen sisältyvät kilpailutettavan pal-
velutuotannon osuus kokonaispalveluista ja kilpailutuksen periaatteet.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liittee-
nä kolme olevan kaupunginhallituksen 23.8. hyväksymän vuoden 2022 
talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen 2022-2024 laatimisohjeet.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa vuodel-
le 2022 ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2022-2024 varau-
dutaan turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut 
kaupungin asukasmäärää nopeammin kasvavalle toimialan asiakas-
määrälle. 
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Ensi vuoden painotuksia ovat oppimisvajeen korjaaminen, oppijoiden 
hyvinvoinnin vahvistaminen, oppimiserojen kaventaminen, kestävä 
kasvatus ja koulutus, oppivelvollisuuden laajentuminen sekä henkilös-
tön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Esitykseen ei sisälly erillisiä 
varauksia koronaepidemian mahdollisen jatkumisen aiheuttamiin kus-
tannuksiin. Ehdotuksen perusteluissa on kuitenkin esitetty toimialan ar-
vio epidemian aiheuttaman osaamis- ja oppimisvajeen kiinni kuromisen 
resurssitarpeista.

Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen antamien laatimi-
sohjeiden mukaisesti. Ohjeiden tuottavuustavoitteen toteuttamiseksi 
ehdotus sisältää myös tuottavuustoimenpiteitä.

1. Kaupunginhallituksen antamat laatimisohjeet ja muut suunnittelun lähtötiedot

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.8.2021 vuoden 2022 talousarvioehdo-
tuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022-
2024 laatimisohjeet. Laatimisohje raameineen on liitteenä.

Laatimisohjeiden mukaan raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 
2013-2017 sekä 2017-2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden talous-
tavoitteiden mukaisesti käyttötalousmenoja mitoittava tavoite ja inves-
tointitason mitoittaminen rahoituksellisesti kestävälle tasolle.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin 
määrittää ohjeiden mukaan väestönkasvuun, kustannustason nousuun 
ja tuottavuuden parantamiseen perustuva laskelma.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksille ei ole annettu toimiala-
kohtaista raamia, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään 
kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Toimintamenojen kasvua 
kohdennetaan erityisesti peruspalveluihin, joissa väestönkasvu suo-
rimmin lisää kustannuksia.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa toimintamenojen kasvun koh-
dentamisessa huomioidaan lisäksi toiminnot, joihin kohdistuu koronae-
pidemian seurauksena erityisiä kustannuspaineita vuonna 2022.

Laatimisohjeiden hyväksymisen yhteydessä kaupunginhallitus totesi, 
että käyttötalousraamia tarkistetaan kaupunkistrategian hyväksymisen 
jälkeen strategian talouskirjausten mukaiseksi. Keskipitkän aikavälin 
investointisuunnitelma tarkentuu uuden kaupunkistrategian myötä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotus on laadittu 
kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Toimialan asiakasmäärien ennakoinnin pohjana on käytetty uutta kesä-
kuussa valmistunutta kaupungin väestöennustetta. Laatimisessa on 
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käytetty kaupunginkanslian ylläpitämiä suunnittelun yhteisiä pohjatieto-
ja. Näihin sisältyvät mm. hintatason muutosarviot, tilavuokrat ja kau-
pungin digiperustan kustannukset toimialoille. Lisäksi toimiala on tehnyt 
talousarvioehdotuksen pohjaksi analyysin toimintaympäristön muutok-
sista, kuten lainsäädännön muutoksista ja muutosten kustannusvaiku-
tuksista.

2. Painotukset suunnittelukaudelle 2022-2024 ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

2.1. Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen

Laatimisohjeissa on todettu, että talousarviota 2022 valmisteltaessa 
uusi strategia ei vielä ole käytettävissä. Kaupunkistrategian 2017−2021 
keskeiset valtuustokauden vaihdoksen ylittävät painopisteet sekä ke-
vään 2021 aikana kootut keskeiset toimintaympäristön muutokset ja 
näiden vaikutukset kaupungin toimintaan ja palveluihin muodostavat 
lähtökohdan valmisteltaessa vuoden 2022 talousarvioehdotusta. Kes-
keiset toimintaympäristön muutokset ovat osana talousarvioehdotuksen 
perusteluja.

Uuden kaupunkistrategian tavoitteita tulee hyödyntää lautakuntien tu-
losbudjetin valmistelussa. Tavoitteena on, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta käsittelee tulosbudjetin joulukuussa 2021.

Toimialan talousarvioehdotuksen keskeiset painotukset ovat:
• Oppimisvajeen korjaaminen 
• Oppijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen 
• Oppimiserojen kaventaminen
• Kestävä kasvatus ja koulutus 
• Oppivelvollisuuden laajentuminen sekä
• Henkilöstön saatavuus, hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Korona-aikana on opittu uusia tapoja ja toimittu olosuhteiden vaatiessa 
ketterästi. Aika on vaatinut ponnisteluja sekä joustoja. Palvelujen kehit-
tämistä jatketaan esimerkiksi digitalisoimalla palveluihin hakeutumista.

Talousarvioehdotukseen sisältyy strategisia nostoja vuosille 2022-
2025. Laadukkaat päiväkodit ja koulut ovat kaupungin vetovoimatekijöi-
tä. Kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden merkittävyys korostui enti-
sestään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. Palveluiden 
laadun ja saatavuuden varmistamiseksi keskeistä on mahdollistaa kai-
kille yhdenvertainen oikeus oppia, eriarvoistumisen vähentäminen, op-
pijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kestävä kasvatus ja koulutus.

2.2. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022
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Talousarviota 2022 valmisteltaessa ei uusi kaupunkistrategia 2021-
2025 ollut vielä käytettävissä, joten tavoitteiden ja mittareiden pohjana 
on hyödynnetty kaupunkiyhteisessä toimintaympäristön analyysissä 
tunnistettuja ilmiöitä.

Talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi sitovaa tavoitetta:

Tavoite 1 / Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee 

Tavoitteena on edistää kaupunkiyhteisiä tavoitteita ”Parannamme las-
ten ja nuorten mielen hyvinvointia kaupunkiyhteisesti monialaisin toi-
menpitein ja osallisuutta vahvistamalla” sekä ”Parannamme alle 30-
vuotiaiden työllistymistä ja työllistymisen valmiuksia”. Tavoitteen toteu-
tumista seurataan ja arvioidaan viidellä mittarilla. Mittarit ovat palvelu-
kohtaisia.

Tavoite 2 / Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta. 

Tavoitteena on edistää oppijoiden osallisuutta ja vahvistaa vaikutta-
mismahdollisuuksia omiin opintoihinsa. Lisäksi vahvistetaan kestävän 
kehityksen opinpolkua. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan 
viidellä mittarilla. Mittarit ovat palvelukohtaisia.

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on neljä toiminallista ta-
voitetta, joista kaksi on kaupunki yhteistä tavoitetta liittyen toimintojen 
tehostamiseen sekä kaupunkiuudistukseen. Lisäksi on kaksi kaupun-
kiyhteistä hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tavoitetta. Toisella tavoit-
teella edistetään lasten ja nuorten harrastamista ja toisella tuetaan 
ikäihmisten hyvinvointia.

3. Käyttötalouden talousarvioehdotus

Menojen osalta valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen 
laatimisohjeissa määritellyt laskentaperiaatteet koko kaupungin raamil-
le. Raami perustuu nykyisen kaupunkistrategian tuottavuustavoitekaa-
vaan: kaupungin käyttötalousmenot saavat kasvaa enintään väestön-
kasvun (arvio + 0,31 %) ja hintatason nousun (+ 2,2 %) vähennettynä 
0,5 % tuottavuustavoitteella. Tällä kaavalla kaupungin kokonaismenot 
saavat kasvaa 2,01 %. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tämä 
tarkoittaisi mekaanisesti laskien 25,5 miljoonan euron kasvuvaraa me-
noissa.

Kaupungin raamin kokonaiskasvu on kuitenkin edellä mainittua suu-
rempi, 2,82 %. Tämä johtuu siitä, että kaupunki on varannut keskitetysti 
määrärahoja ylläpitovuokrien tasokorotukseen, josta on kerrottu tar-
kemmin kohdassa 4.2.2. 
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Edellä oleva laskelma on tehty mekaanisesti laatimisohjeiden laskenta-
periaatteilla olettaen, että taloudellinen liikkumavara kohdennetaan 
kaikkiin kaupungin toimintoihin tasaisesti. Kaupunkistrategian mukai-
sesti toimintamenojen kasvua kohdennetaan kuitenkin erityisesti pe-
ruspalveluihin (kuten kasvatus- ja koulutuspalveluihin), joissa väestön-
kasvu suorimmin lisää kustannuksia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärän ennakoidaan 
kasvavan varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja toisen as-
teen koulutuksessa runsaalla 1 400 :lla eli noin 1,43 %. Tämä on noin 
1,12-prosenttiyksikköä kaupungin väestön kasvua enemmän. Strate-
gian tuottavuuskaavaa käyttäen tämä lisäisi toimialan laskennallista 
raamia noin 14 miljoonalla eurolla eli kasvuvara olisi vajaat 40 miljoo-
naa euroa verrattuna talousarvioon 2021. Talousarvioehdotus perustuu 
tähän asiakasmäärän kasvuun pohjautuvaan raamilaskelmaan. 

Ehdotuksessa on huomioitu edellä kuvatun laskennallisen raamin yli-
tysperusteina ylläpitovuokrien tasokorotukset (noin 12,8 miljoonaa eu-
roa), oppivelvollisuuden laajenemisen kustannukset (8,2 miljoonaa eu-
roa) sekä kaupungin digiperustasta johtuvat lisäkustannukset (7,0 mil-
joonaa euroa). Nämä menot on siis laskettu esityksessä asiakasmää-
rän kasvun huomioon ottavan tuottavuustavoitteen salliman kasvun 
päälle. Perusteena on
- ylläpitovuokrien tasokorotuksissa kaupunkitasoinen varaus
- oppivelvollisuuden kustannuksissa valtion kompensaatiot
- digiperustan kustannuksissa määrärahasiirrot kaupunginkansliasta 
toimialalle

Tuloarvio perustuu vuoden 2021 talousarvioon. Tuloarviota on pienen-
netty johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentumisesta. 
Asiakasmaksut laskevat niihin vaikuttavien huoltajien tulorajojen nous-
tua syksystä 2021 alkaen.

   Muutos  
(milj. euroa) TA 2021 TAE 2022 eur %
Tulot 59179 45920 - 13 259 - 22,4 %
Menot 1 270 445 1 338 223 67 778 5,3 %
Toimintakate -1 211 266 -1 292 303 - 81 037 - 6,7 %

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on bruttobudjetoitu talousarvio-
kohta: kaupunginvaltuuston nähden sitova erä on menojen kokonais-
summa.

3.1. Menoja kasvattavat tekijät
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Toimialan menoissa on varauduttu kasvavan asiakasmäärän palvelu-
tarpeisiin, vuokrien korotuksiin, hintatason yleiseen nousuun, kaupun-
gin digiperustan menojen kasvuun toimialan talousarviossa sekä oppi-
velvollisuuden laajenemisen kustannuksiin.

3.1.1. Asiakasmäärän kasvu

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu toimialan asiakasmäärän kas-
vuun, joka on suhteellisesti suurempi kuin kaupungin väestönkasvu.  
Talousarvioehdotuksessa on varauduttu rahoittamaan kasvavan asia-
kasmäärän edellyttämiä palveluja 14,3 miljoonalla eurolla.

3.1.2. Lakisääteisen palvelutason turvaaminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen määrärahoihin on tehty 5 miljoonan euron tasoko-
rotus varhaiskasvatuslain edellyttämän palvelutason turvaamiseksi. 
Varhaiskasvatuslaissa vuonna 2018 tapahtuneet muutokset muuttivat 
lapsiryhmien muodostamisen periaatteita ja ovat nostaneet henkilöstön 
määrää suhteessa lapsimäärään. Vuonna 2021 varhaiskasvatuksen 
budjetti ylittyi tästä syystä vastaavalla summalla. 

3.1.3. Vuokrien korotukset

Vuokrien korotuksiin on varauduttu kaupungin yhteisten suunnittelutie-
tojen mukaisesti. Vuokramenot kasvavat noin 30 miljoonalla eurolla eli 
11,5 % verrattuna vuoden 2021 talousarvion vuokriin.

Vuokrien kasvusta noin 11,5 miljoonaa euroa johtuu perusparannuk-
sien aiheuttamista vuokrien korotuksista ja uusista tiloista. Noin 12,8 
miljoonaa euroa johtuu ylläpitovuokrien tasokorotuksista. Tasokorotuk-
set perustuvat vuokraperusteiden tarkistamiseen: vuodesta 2022 al-
kaen tilojen vuosikorjauskustannukset (jotka pitävät tilan alkuperäises-
sä kunnossa) veloitetaan tilankäyttäjiltä vuosikorjausvuotena. Aiemmin 
ne jyvitettiin osaksi vuokria 30 vuoden poistoajalla. Loppuosa korotuk-
sesta johtuu vuokrasopimuksiin perustuvista indeksitarkistuksista.

3.1.4. Hintatason nousu

Hintatason nousun kustannukset on arvioitu kaupungin yhteisen tieto-
pohjan mukaisesti: hintatason nousu lisää henkilöstömenoja noin 1,6 % 
ja muita menoja noin 2,2 %. Hintatason nousu lisää toimialan menoja 
arviolta 24,6 miljoonalla eurolla. 

3.1.5. Oppivelvollisuuden laajeneminen

Oppivelvollisuuden laajenemisen lisäkustannuksiin on varattu talousar-
vioehdotuksen käyttötalousosassa 8,2 miljoonaa euroa. Lähtökohtana 
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on, että valtio kustantaa luvatulla tavalla lisäkustannukset kunnille täy-
simääräisesti.

3.1.6. Kaupungin digitaalisen perustan lisäkustannukset

Kaupungin digitaalisen perustan lisäkustannuksiin on varauduttu kau-
pungin yhteisen tietopohjan tietojen mukaisesti 7 miljoonalla eurolla. Li-
säkustannukset katetaan pääosin kaupungin sisäisillä määrärahasiir-
roilla kaupunginkansliasta toimialalle. Määrärahasiirrot eivät lisää kau-
pungin kokonaismenoja.

3.2. Tuottavuustoimenpiteet

Kaupunginhallituksen laatimisohjeisiin sisältyy tuottavuuden paranta-
mistavoite. Edellä kuvatut panostukset kasvavan asiakasmäärän tarvit-
semiin palveluihin, lakisääteisen palvelutason turvaamiseen varhais-
kasvatuksessa, vuokrien korotuksiin ja hintatason nousun kattamiseen 
ylittävät kaupunginhallituksen laatimisohjeiden lähtökohtana olevan 
raamikasvun, vaikka toimiala onkin huomioinut esityksessä sen, että 
asiakasmäärä kasvaa kaupungin väestöä voimakkaammin. Tästä joh-
tuen talousarvioehdotus edellyttää toimialalta arviolta 15,6 miljoonan 
euron tuottavuustoimenpiteitä, joilla hillitään menojen kasvua. 

Tuottavuustoimenpiteiden lähtökohtana on kuntalaisten laadukkaiden 
lakisääteisten kasvatus- ja koulutuspalveluiden turvaaminen. Tuotta-
vuuteen voidaan vaikuttaa mm. opetusryhmien kokoa säätelemällä ja 
vähentämällä opetustarjontaa. Perusopetuslain mukaista iltapäivätoi-
mintaa ja leikkipuistotoimintaa tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena, 
yhdenmukaistaen toimintaa ja lisäten resurssien yhteistä käyttöä kau-
pungissa. Tuottavuustoimenpiteistä päätetään tulosbudjetin yhteydes-
sä.

Tuottavuustoimenpiteiden tarvetta arvioitaessa menoissa ei ole huo-
mioitu ylläpitovuokrien tasokorotuksia, kaupungin digitaalisen perustan 
lisäkustannuksia eikä oppivelvollisuuden laajenemisen lisäkustannuk-
sia edellä todetuin perustein. 

Lisäksi vuonna 2022 käynnistetään talousarviossa 2021 linjatulla taval-
la varhaiskasvatuksen siivous- ja ruokapalvelujen kilpailutuksen laajen-
taminen, joka alkaa tuottaa menosäästöjä vuodesta 2023 alkaen.

Ruokapalvelujen kilpailutusta lisätään kaupunginvaltuuston vuonna 
2014 päättämästä 20 %:sta 30 %:iin. Ruokapalvelujen yhteydessä kil-
pailutetaan myös siivouspalveluja 30 %:ia. 

Kilpailuttamisen periaatteet ovat samat, kuin kaupunginvaltuuston vuo-
den 2014 päätöksessä:  Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee ruo-
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ka- ja siivouspalvelujen kilpailutettavat kohteet tasapuolisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti. Kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, 
että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palve-
lukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun koh-
teessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön. 

Kilpailuttamisen laajentaminen toteutetaan asteittain vuosina 2022-
2024 ja kilpailutuksen enimmäisraja on 30 % ruoka- ja siivouspalveluis-
ta. Kilpailutuksella tavoitellaan kustannussäästöjä laatutason säilyttäen. 
Kilpailutuksen kustannusvaikutukset konkretisoituvat vuodesta 2023 al-
kaen. Lisäksi tavoitellaan synergiaa ruoka- ja siivouspalvelujen kilpai-
luttamisella yhdessä

3.3. Menot, joihin talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu

Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu koronaepidemian mahdolli-
sesti aiheuttamiin kustannuksiin eikä koronasta palautumisen kustan-
nuksiin. Koronasta palautumisen eli osaamis- ja oppimisvajeen paik-
kaamisen lisämenotarpeeksi on toimialalla arvioitu runsaat 10 miljoo-
naa euroa.

Ehdotuksessa ei myöskään ole varauksia ulkoisella rahoituksella rahoi-
tettaviin hankkeisiin ja palveluihin, aamupalatarjoiluun kouluissa eikä 
aikuisten perusopetuksen järjestämiseen ruotsiksi.

Talousarviossa ei ole huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misen uudistuksen vaikutuksia määrärahoihin.

4. Irtaimen omaisuuden (investointiosan) talousarvioehdotus

Toimialalla on talousarviossaan ainoastaan irtaimen omaisuuden han-
kintoja varattuja määrärahoja. Määrärahoilla rahoitetaan toimialan käy-
tössä olevien kiinteistöjen varustaminen ja kalustaminen sekä toimialan 
ICT-hankinnat.

   Muutos  
(milj. euroa) TA 2021 TAE 2022 eur %
Tietotekniikka 8 140 17 500 9 360 115,0 %
Muut hankinnat 12 060 13 060 1 000 8,3 %
Yhteensä 20 200 30 560 10 360 51,3 %

Tietotekniikkahankintojen määrärahoja on korotettu talousarvioehdo-
tuksessa noin 9,4 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2021 talousar-
vioon. Merkittävimmät lisäpanostukset kohdentuvat oppilaiden ja opet-
tajien tietokoneisiin ja tabletteihin (noin 5 miljoonaa euroa) ja oppivel-
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vollisuuden laajentumisen edellyttämiin hankintoihin (noin 2,3 miljoonaa 
euroa).

Muita hankintamenoja kasvattavat pienet toiminnalliset hankkeet (ra-
hoitusvaraus 10 000 – 150 000 euroa), jotka siirtyvät kaupunkiympäris-
tön toimialalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen hankintoi-
hin vuoden 2022 alusta. Niiden arvioidaan olevan ensi vuonna noin 1,0 
miljoona euroa

5. Talousarvioehdotuksen vaikutusten arviointi

Liitteenä oleva talousarvioehdotus sisältää ehdotuksen vaikutusten ar-
vioinnin. 

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

Liitteet

1 Kasko TAE 2022 käyttötalous
2 Kasko TAE 2022 - investoinnit
3 Tae 2022 raami ja laatimisohjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 289
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§ 321
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petra Malinin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille

HEL 2021-002862 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta valtuutettu Petra Malinin ja viidentoista muun allekirjoittaneen 
talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–
2-vuotiaille lapsille vuoden 2022 alusta alkaen seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilan-
teensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai var-
haiskasvatuspalveluiden käyttäminen.

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukai-
sesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuotta-
vuustoimista.

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä), min-
kä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinki-lisä). 
Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa sekä 
lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa te-
kemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä 
kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.

Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitora-
ha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta per-
heen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Koti-
hoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon 
tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon 
tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskas-
vatuksessa.

Kotihoidon tukea saavia 1–2-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä 
olevan keskimäärin noin 3 420 lasta vuoden 2022 aikana. Lapsista 1–
1,5-vuotiaita olisi noin 2 097 ja 1,5 - alle 2-vuotiaita noin 1 323. 1–1,5-
vuotiaista lapsista maksettava kuntalisä oli aikaisemmin 264 euroa 
kuukaudessa ja 1,5–2-vuotiaista 218,64 euroa kuukaudessa. Kyseisten 
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kuntalisien palauttaminen 1–2-vuotiaille aloitteessa esitetyin tavoin 
vuonna 2022 lisäisi kustannuksia noin 10,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän palauttamiseen 1–2-vuotiaille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun: 

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän 
palauttamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat 
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun:  "Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän palaut-
tamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat vuoden 
2022 budjettineuvotteluissa."

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Sini Korpinen, Vesa Lah-
tinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veli-Pekka Dufva, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Mirita Sax-
berg

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
8 - 5. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttaminen 1-2-
vuotiaille, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.20121 mennessä valtuutettu Petra Malinin ja 15 muun al-
lekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon tuen Hel-
sinki-lisän palauttamista 1–2-vuotiaille lapsille. Valtuutetut esittävät 
aloitteessaan, että kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen on arvioitu vaikuttavan perheiden ta-
loudelliseen tilanteeseen ja sitä kautta aiheuttavan negatiivisia lapsivai-
kutuksia. Lisäksi mahdollisesti vuonna 2022 voimaan tuleva perheva-
paauudistus tulisi huomioida. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin 
kaupunki palauttaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän 1–2-vuotiaille lapsille 
vuoden 2022 alusta alkaen ja talousarvioon varataan tähän riittävät va-
rat. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttaminen 1-2-
vuotiaille, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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§ 322
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Terhi Peltokorven talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-
lisän palauttamisesta 1–2-vuotiaille lapsille

HEL 2021-002878 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta valtuutettu Terhi Peltokorven ja kolmen muun allekirjoittaneen 
talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta 1–
2-vuotiaille lapsille seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilan-
teensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai var-
haiskasvatuspalveluiden käyttäminen.

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukai-
sesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuotta-
vuustoimista.

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä), min-
kä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinki-lisä). 
Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa sekä 
lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa te-
kemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä 
kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.

Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitora-
ha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta per-
heen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Koti-
hoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon 
tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon 
tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskas-
vatuksessa.

Kotihoidon tukea saavia 1–2-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä 
olevan keskimäärin noin 3 420 lasta vuoden 2022 aikana. Lapsista 1–
1,5-vuotiaita olisi noin 2 097 ja 1,5–2-vuotiaita noin 1 323. 1–1,5-
vuotiaista lapsista maksettava kuntalisä oli aikaisemmin 264 euroa 
kuukaudessa ja 1,5–2-vuotiaista 218,64 euroa kuukaudessa. Kyseisten 
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kuntalisien palauttaminen 1–2-vuotiaille aloitteessa esitetyin tavoin 
vuonna 2022 lisäisi kustannuksia noin 10,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän palauttamiseen 1–2-vuotiaille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun: 

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän 
palauttamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat 
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 3 loppuun:  "Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän palaut-
tamista 1-2-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat vuoden 
2022 budjettineuvotteluissa."

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Sini Korpinen, Vesa Lah-
tinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veli-Pekka Dufva, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin, Mirita Sax-
berg

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
8 - 5. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen kuntalisän palauttaminen 2-
vuotiaaksi asti, Peltokorpi Terhi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.20121 mennessä valtuutettu Terhi Peltokorven ja kolmen 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän palauttamista 1–2-vuotiaille lapsille. Valtuutetut esit-
tävät aloitteessaan, että kotihoidon tuen taso vaikuttaa tutkimusten mu-
kaan hoitovapaan pituuteen. Kuntalisän rajaaminen kasvattanee var-
haiskasvatuspaikkojen kysyntää ja kustannuksia, eikä kuntalisän ra-
jaamista ei voi siten perustella säästötoimena. Lisäksi Helsingissä per-
heiden palvelutarpeisiin vastaamisessa on ollut vaikeuksia. Aloitteessa 
ehdotetaan, että Helsingin kaupunki palauttaa kotihoidon tuen Helsinki-
lisän 1–2-vuotiaille lapsille vuoden 2022 alusta alkaen ja talousarvioon 
varataan tähän riittävä rahoitus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen kuntalisän palauttaminen 2-
vuotiaaksi asti, Peltokorpi Terhi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 291
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§ 323
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mika Ebelingin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän 
laajentamisesta 1–3-vuotiaisiin lapsiin ja Helsinki-lisän määrän nos-
tamisesta

HEL 2021-002899 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta valtuutettu Mika Ebelingin ja kahden muun allekirjoittaneen ta-
lousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän laajentamisesta 1–3-
vuotiaisiin sekä Helsinki-lisän määrän nostamisesta 270 euroon vuo-
den 2022 alusta alkaen seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilan-
teensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai var-
haiskasvatuspalveluiden käyttäminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.11.2018 vuoden 2019 talousar-
viosta, joka sisälsi kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamisen yli 2-
vuotiailta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä 18.12.2018 
kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistettiin yli 2-vuotiailta 1.5.2019 alkaen. 
Päätöksellä haluttiin vahvistaa Helsingin kaupungin strategian mukaista 
toimintaa ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukai-
sesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuotta-
vuustoimista.

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja hoitolisä), min-
kä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää (Helsinki-lisä). 
Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja Kela hoitaa sekä 
lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen kunnan kanssa te-
kemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kuntaa tekemiensä 
kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti.

Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitora-
ha ja hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-vuotiaasta per-
heen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea. Koti-
hoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy kotihoidon 
tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. Kotihoidon 
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tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskas-
vatuksessa.

Kotihoidon tukea saavia 1–3-vuotiaita lapsia ennustetaan Helsingissä 
olevan keskimäärin vuoden 2022 aikana noin 4 630. Alle 1-vuotiaita ko-
tihoidon tukea saavia lapsia arvioidaan olevan keskimäärin 960 vuonna 
2022. Aloitteessa esitetty 270 euron suuruinen Helsinki-lisä kaikille 
Helsinki-lisän saajille on 6 euroa enemmän kuin tämän hetkinen Hel-
sinki-lisä alle 1-vuotiaista lapsista. Esitetyn 270 euron suuruisen Hel-
sinki-lisän maksaminen sekä alle 1-vuotiaista että 1–3-vuotiaista lapsis-
ta vuonna 2022 lisäisi kustannuksia yhteensä noin 15,1 milj. euroa 
vuodessa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän maksamiseen 1–3-vuotiaille eikä Helsinki-lisän määrän 
nostamiseen vuoden 2022 alusta alkaen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisäys esitysehdotukseen kappaleen 4 loppuun: 

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän 
palauttamista 1-3-vuotiaille ja esittää, että asiaan osoitettaisiin varat 
vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."

Pia Kopran vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin: 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan olisi pitänyt esittää kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän laajentamista 1–3-vuotiaisiin lapsiin.

Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3-vuotiailta lapsil-
ta ei tuota säästöjä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tuki 
on tarpeen palauttaa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla 
Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lasten-
tarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista.

Turvallinen lapsuus on tärkeä lapsen tulevaisuuden kannalta. Yleensä 
koti on lapselle turvallisin paikka ja vanhemmat parhaita arvioimaan 
lapsensa tarpeita. Perheiden tulee itse saada päättää lapsensa hoito-
muodosta. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa ja tukea perheiden valin-
nan mahdollisuutta, lisäksi kaupungin omissa päiväkodeissa varhais-
kasvatus on yksikkökustannuksiltaan selvästi kalliimpaa kuin kotihoi-
dossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille, Ebeling 
Mika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Mika Ebelingin ja kahden 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän laajentamista 1–3-vuotiaisiin sekä Helsinki-lisän 
määrän nostamista 270 euroon vuoden 2022 alusta alkaen. Valtuutetut 
esittävät aloitteessaan, että perheiden valinnanmahdollisuus lapsensa 
hoitomuodon suhteen tulee turvata, koska vanhemmat ovat parhaita 
arvioimaan lapsensa tarpeita. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin 
kaupunki laajentaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän 1–3-vuotiaisiin vuo-
den 2022 alusta alkaen. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan Helsinki-lisän 
määräksi 270 euroa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille, Ebeling 
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Mika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 292
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§ 324
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mirita Saxbergin talousarvioaloitteesta kotihoidon tuen Helsinki-
lisän maksamisesta yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 1,5-
vuotias lapsi

HEL 2021-002910 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta valtuutettu Mirita Saxbergin ja viiden muun talousarvioaloit-
teesta kotihoidon tuen Helsinki-lisän maksamisesta yksinhuoltajaper-
heiden alle 1,5-vuotiaille lapsille seuraavan lausunnon:

On tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita oman elämäntilan-
teensa ja lapsensa edun mukaisesti lapsen hoitaminen kotona tai var-
haiskasvatuspalveluiden käyttäminen.

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 
talousarvioon sisältyi kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-
vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisesta talousarvion mukai-
sesti 15.12.2021. Helsinki-lisän rajaaminen oli yksi talousarvion tuotta-
vuustoimista.

Kotihoidon tuessa on lakisääteinen osuus (hoitoraha ja tulosidonnainen 
hoitolisä), minkä lisäksi kunnalla on mahdollisuus maksaa kuntalisää 
(Helsinki-lisä). Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta ja 
Kela hoitaa sekä lakisääteisen osan että Helsinki-lisän maksamisen 
kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Kela laskuttaa kun-
taa tekemiensä kotihoidon tukipäätösten kulujen mukaisesti. Kotihoidon 
tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskas-
vatuksessa.

Helsinki maksaa edelleen kotihoidon tuen lakisääteisten osien (hoitora-
ha ja tulosidonnainen hoitolisä) lisäksi Helsinki-lisää 264 euroa alle 1-
vuotiaasta perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon 
tukea. Kotihoidon tuen kuntalisän rajaamisen jälkeenkin perheillä säilyy 
kotihoidon tuen lakisääteinen osa myös 1–3-vuotiaiden lasten osalta. 
Perheen koko ja bruttotulot vaikuttavat lakisääteisen hoitolisän mää-
rään.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisää maksetaan tällä hetkellä 264 euroa kuu-
kaudessa, kun perheessä on alle 1-vuotias lapsi. Aloitteen mukaan 
kuntalisää maksettaisiin sen lisäksi myös yksinhuoltajaperheille, joissa 
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on 1–1,5-vuotias lapsi. Kotihoidontuella ennustetaan olevan 1–2-
vuotiaita lapsia vuoden 2022 aikana keskimäärin noin 3 420. Lapsista 
1–1,5-vuotiaita olisi noin 2 097. Helsinkiläisistä 1-vuotiaista lapsista 
noin 14,5 % asuu yhden huoltajan perheissä. Tällöin kotihoidontuella 
ennustetaan olevan 1–1,5-vuotiaita yhden huoltajan perheessä asuvia 
lapsia keskimäärin 304 vuoden 2022 aikana. 

Helsinki-lisän maksaminen yhden huoltajan perheille, joissa on 1–1,5-
vuotias lapsi vuonna 2022, lisäisi kustannuksia noin 970 000 euroa 
vuodessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kelan kautta maksetta-
vaan kuntalisään voi asettaa ainoastaan tietynlaisia ehtoja eikä kuntali-
sän rajaaminen aloitteessa esitetyin tavoin yksinhuoltajaperheisiin ole 
sellainen ehto. Aloitteessa esitettyä Helsinki-lisää 1–1,5 vuotiaista lap-
sista ei voitaisi siten maksaa kelan kautta, vaan se tulisi hakea suoraan 
Helsingin kaupungilta ja kaupunki maksaisi sen perheelle. Tämä vaatisi 
hallinnollisia resursseja ja aiheuttaisi kustannuksia arviolta 100 000 eu-
roa vuodessa.

Talousarvioehdotuksessa ei ole esitetty määrärahaa kotihoidon tuen 
Helsinki-lisän maksamiseen yksinhuoltajaperheille, joissa on 1–1,5-
vuotias lapsi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisäys kappaleen 3 loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän maksamista yksinhuolta-
japerheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi, ja esittää, että asialle osoite-
taan varat vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."

Kannattaja: Pia Kopra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen 3 loppuun: "Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta kannattaa kotihoidon tuen kuntalisän maksamista yksinhuoltaja-
perheille, joissa on alle 1,5-vuotias lapsi, ja esittää, että asialle osoite-
taan varat vuoden 2022 budjettineuvotteluissa."

Jaa-äänet: 7
Ted Apter, Jussi Chydenius, Nora Grotenfelt, Sini Korpinen, Markku 
Rantahalvari, Nasima Razmyar, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Veli-Pekka Dufva, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Vesa Lahtinen, Petra Ma-
lin, Mirita Saxberg
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Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
7 - 6. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsinki-lisän maksaminen yksinhuoltajaperheelle, 
jossa on alle 1,5-vuotias lapsi, Saxberg Mirita

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Mirita Saxbergin ja viiden 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, joka koskee kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän maksamista yksinhuoltajaperheille, joissa on alle 
1,5-vuotias lapsi. Valtuutetut esittävät aloitteessaan, että kotihoidon 
tuen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin vaikuttaa etenkin per-
heisiin, joissa on yksi vanhempi, koska lapsen kotona hoitaminen vai-
keutuu taloudellisista syistä johtuen. Päiväkotihoito ei ole alle 1,5-
vuotiaan lapsen edun ja turvallisen kehityksen mukaista, ja se maksaa 
enemmän kuin kotihoito. Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kau-
punki maksaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yksinhuoltajaperheille, 
joissa on alle puolitoistavuotias lapsi, ja lasta hoitaa kotona lapsen 
vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso 
tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Nina Auvinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsinki-lisän maksaminen yksinhuoltajaperheelle, 
jossa on alle 1,5-vuotias lapsi, Saxberg Mirita

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 293
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§ 325
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta määrärahan osoittamisesta 
koronan jälkihoito-ohjelmaan

HEL 2021-002866 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta 
määrärahan osoittamisesta koronan jälkihoito-ohjelmaan:  

Valtakunnallisten selvitysten, raporttien ja tutkimusten sekä toimialan 
omien selvitysten ja kyselyjen mukaan koronaepidemia on heikentänyt 
oppijoiden oppimista ja hyvinvointia eri koulutusasteilla. Keskeisiä op-
pimisvajeen syitä ovat toisen asteen pitkittynyt etäopiskelu sekä oppi-
joiden karanteenit ja muut koronatilanteesta johtuneet poissaolot lähio-
petuksesta tai varhaiskasvatuksesta. Tuen tarpeet, jotka tulisivat ilmi 
oppijan osallistuessa lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen, ovat 
voineet jäädä havaitsematta, ja tuen piiriin ohjautuminen on voinut vii-
västyä. 

Oppimisvaje ilmenee oppijoiden jäämisessä jälkeen oppimistavoitteista 
sekä lisääntyneenä ohjauksen ja tuen tarpeena. Oppiminen on heiken-
tynyt etenkin niillä oppijoilla, joilla on ollut oppimisen haasteita jo ennen 
koronatilannetta. Myös perheiden mahdollisuudet tukea lasta tai nuorta 
ovat erilaiset. Osa oppijoista kuitenkin saavutti etäopetuksessa aikai-
sempaa parempia oppimistuloksia. Lautakunta pitää tärkeänä myös 
etäopetuksen aikana syntyneiden hyvien käytänteiden ja toimintamal-
lien edistämistä. 

Hyvinvointi on edellytys oppimiselle. Koronatilanne on lisännyt oppijoi-
den yksinäisyyden kokemuksia sekä mielen hyvinvoinnin haasteita. 
Opiskeluhuollon palvelujen tarve on kasvanut kouluissa ja oppilaitok-
sissa. Oppijan ja hänen perheensä elämään voi vaikuttaa samanaikai-
sesti useampi haavoittuvuutta aiheuttava tekijä, jolloin koronatilanteen 
aiheuttamat negatiiviset vaikutukset voivat kertaantua. Koronatilanteen 
aiheuttama yleinen epävarmuus sekä vapaa-aikaan heijastuvat muu-
tokset ovat kuormittaneet oppijoita kokonaisvaltaisesti. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on huolissaan siitä, että koronatilan-
teen kielteiset vaikutukset kasaantuvat erityisesti jo aiemmin heikom-
massa asemassa oleviin oppijoihin, jolloin riskinä on eriarvoisuuden 
kasvaminen. Lautakunta korostaa, että oppimisen varmistaminen ja 
oppijoiden hyvinvoinnin tukeminen edellyttää riittäviä lisäresursseja eri 
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koulutusasteille muun muassa opetuksen, tukiopetuksen, erityisope-
tuksen, ohjauksen ja opiskeluhuollon palvelujen lisäämiseen, henkilös-
tön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä työelä-
mä- ja korkeakouluyhteistyön vahvistamiseen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti jo vuoden 2021 talousarvion 
määrärahaan 17,5 miljoonan euron ylitysoikeutta koronatilanteen ai-
heuttamien lisätarpeiden vuoksi. Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 
oikeuttaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylittämään vuoden 2021 ta-
lousarvioon merkityn määrärahan. Lautakunnalle myönnetty tulojen li-
säys on 11,7 miljoonaa ja menomäärärahan ylitys 17,5 miljoonaa. Kau-
punginvaltuusto edellyttää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta tarken-
taa toimialan tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman myönnettävän ylity-
soikeuden mukaiseksi.

Valtion avustukset koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi

Valtio on myöntänyt Helsingin kaupungin eri koulutusasteille vuosina 
2020─2021 erityisavustusta, avustusta tai lisärahoitusta koronaviruk-
sen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittami-
seksi yhteensä noin 13,2 miljoonaa. Rahoittaja on joko opetus- ja kult-
tuuriministeriö, Opetushallitus tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 
Rahoituksen myöntämisen perusteet, käyttöaika sekä rahoituksen käyt-
töehdot ja tavoitteet vaihtelevat koulutusasteesta ja rahoittajasta riip-
puen. Valtio edellyttää myös selvitystä rahoituksen käytöstä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista 1,4 miljoonaa euroa on 
kohdennettu varhaiskasvatukseen ja 7 miljoonaa euroa esi- ja peruso-
petukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopistolle ministeriö on myöntänyt 
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta noin 1,5 miljoonaa euroa 
vuonna 2020 ja miljoona euroa vuonna 2021. Lisäksi Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto myönsi Stadin ammatti- ja aikuisopistolle 40 000 eu-
roa valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Opetushallitus on 
myöntänyt 2 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta lukiokoulutukseen 
ja yhteensä 294 000 euroa vapaalle sivistystyölle vähentyneiden opis-
kelijamaksujen kompensoimiseksi. 

Avustusten käyttö on suunniteltu ja ohjeistettu kunkin rahoittajan kritee-
rien mukaisesti. Kaupungin saamat valtionavustukset on jaettu päivä-
koteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa saatu lisärahoitus on koh-
dennettu rahoittajan edellyttämällä tavalla oppijoiden oppimista ja hy-
vinvointia tukeviin toimenpiteisiin. Eri koulutusasteet ovat kohdentaneet 
suurimman osan saamastaan rahoituksesta oppijoiden saaman ope-
tuksen, ohjauksen ja tukitoimien lisäämiseen muun muassa palkkaa-
malla lisää opettajia, erityisopettajia tai ohjaushenkilöstöä. Lisäksi ra-
hoitusta on käytetty osalla koulutusasteista henkilöstökoulutuksiin ja 
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pieneltä osin materiaalihankintoihin. Saatu rahoitus käytetään pääsään-
töisesti vuoden 2021 aikana. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut haettavaksi valtion erityisa-
vustuksen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasva-
tuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa myös vuosille 2021–2022. Li-
säksi Opetushallitus on asettanut haettavaksi valtionavustuksen lukio-
koulutukseen sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille. 

Koronasta palautuminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla koronasta palautumisen perus-
tana on palveluiden laadun ja saatavuuden varmistaminen. Palvelujen 
laadun ja saatavuuden varmistamisen toimenpiteet koostuvat oppimi-
sen ja hyvinvoinnin vajeiden korjaamisesta eri koulutusasteilla, nuorten 
työllistymisen ja jatkuvan oppimisen edistämisestä sekä henkilöstön 
hyvinvoinnin vahvistamisesta. Toimialan koronasta palautuminen kyt-
keytyy koko kaupungin koronasta palautumiseen sekä kaupungin eri 
toimialojen yhteisiin tavoitteisiin palvelujen saavutettavuuden, osalli-
suuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä syrjäytymisen 
ehkäisystä. 

Oppimisvajetta kartoitetaan ja seurataan systemaattisesti eri koulutu-
sasteilla ja toimenpiteitä kohdennetaan oppijoille tarvelähtöisesti. Oppi-
jat saavat esimerkiksi tukiopetusta, erityisopetusta ja pienryhmäopetus-
ta sekä kouluvalmentajien, monikielisten ohjaajien tai työvalmentajien 
ohjausta ja valmennusta. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 
mahdollistetaan myös opintojen kertaaminen sekä rästiin jääneiden 
opintojen tai näyttöjen suorittaminen. Opintojen etenemistä seurataan 
säännöllisesti ja poissaoloihin varhaiskasvatuksesta tai opetuksesta 
puututaan yhteisen toimintamallin mukaisesti.  

Koronatilanne on heikentänyt oppijoiden hyvinvointia, osallisuutta ja yh-
teisöllisyyttä. Osana koronasta palautumista kouluissa ja oppilaitoksis-
sa vahvistetaan vertaisryhmä- ja tutortoimintaa sekä jatkuvaa ryhmäyt-
tämistä. Oppijoiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan yhteisöllisyyttä 
lisääviä tapahtumia ja toimintaa osana koulujen ja oppilaitosten päivit-
täistä arkea. Kaupungin KVO13-ohjelman (kiusaamisen vastainen oh-
jelma) toimenpiteitä tehostetaan. Koronasta palautumisessa keskeisiä 
ovat myös ennaltaehkäisevän yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistami-
nen, yksilöllisen opiskeluhuollon varhaisen tuen kehittäminen sekä tiivis 
yhteistyö oppijoiden perheiden kanssa. 

Oppijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää ennaltaehkäisevää, 
moniammatillista ja monialaista yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja op-
pilaitosten arjessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee koronas-
ta palautumisessa yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen kanssa. 
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Keskeisiä yhteistyökumppaneita oppijoiden hyvinvointia edistävien pal-
velujen järjestämisessä ovat sosiaali- ja terveystoimiala sekä nuoriso-
palvelut. 

Koronasta palautumisessa on tärkeää tukea nuorten työllistymistä, jotta 
vältytään pitkäkestoisilta työuria ja tulonkehitystä heikentäviltä vaiku-
tuksilta. Toimiala tekee yhteistyötä kaupungin elinkeino-osaston kanssa 
työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanossa.  Oppilaitokset esimerkiksi 
tarjoavat työllisyyden kuntakokeilun palvelumanuaaliin muun muassa 
tarvelähtöisesti tuotettuja lyhytkoulutuksia, aikuisten perusopetusta se-
kä erilaisia opiskelu- ja työelämävalmiuksia parantavia opintoja. Stadin 
ammatti- ja aikuisopistossa varmistetaan kesken opintojen työelämään 
siirtyneiden opiskelijoiden tutkinnon suorittaminen oppisopimuksen tai 
joustavien opiskelumahdollisuuksien avulla. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että palvelujen laadun ja saa-
tavuuden varmistaminen eri koulutusasteilla edellyttää riittäviä resurs-
seja. Lautakunta pitää tärkeänä resurssien kohdentamista ennaltaeh-
käisevään ja varhaiseen tukeen sekä olemassa olevien toimintamallien 
kehittämistä vastaamaan entistä paremmin oppijoiden erilaisia tarpeita. 

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen

Helsingin kaupunkistrategian 2017─2021 yhtenä tavoitteena on, että 
jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Lasten ja nuorten harrasta-
misen mahdollisuuksien parantaminen ja tietoisuuden lisääminen oman 
alueen vapaa-ajan toiminnoista on vuonna 2021 kaupungin eri toimialo-
jen yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tavoite, jota seurataan osana ta-
lousarvion toteutumista. 

Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia lisätään toimialojen 
yhteistyönä osana harrastamisen Suomen mallia. Harrastamisen Suo-
men malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jonka päätavoittee-
na on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokai-
selle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän 
yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungille 
miljoona euroa harrastamisen Suomen mallin pilotointiin ajalle 
1.1.2021–5.6.2021. Lukuvuoden 2021─2022 aikana harrastamisen 
Suomen mallin toiminta on tarkoitus laajentaa kaikkiin Helsingin koului-
hin. 

Kouluihin järjestetään erilaista harrastustoimintaa lasten ja nuorten toi-
veita kuunnellen yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 
Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä tarjotaan 
etenkin niille lapsille ja nuorille, jotka eivät harrasta. Koulupäivän jäl-
keen järjestettävällä toiminnalla tuodaan harrastusmahdollisuudet lä-
hemmäs myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muutoin vähemmän mah-
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dollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia. Samalla luodaan polkuja pit-
käkestoiseen harrastamiseen. Harrastamisen Suomen mallin toimintaa 
koordinoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa.

Toimialalla koronasta palautumisen lähtökohta on palvelujen laadun ja 
saatavuuden varmistaminen, mikä edellyttää riittäviä lisäresursseja kai-
kille koulutusasteille. Lisämäärärahan tarpeita on arvioitu toimialan ta-
lousarvioehdotuksen 2022 perusteluissa, mutta ne eivät sisälly talous-
arvioehdotukseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Paavo Arhinmäen talousarvioaloite määrärahan osoittamisesta koronan 
jälkihoito-ohjelmaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 12 muun 
allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, että vuo-
den 2022 budjettiin varataan määrärahat mittavaan koronan jälkihoito-
ohjelmaan, jolla erityisesti tuetaan lasten ja nuorten opetusta ja koulu-
tusta sekä harrastustoimintaa. 

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalta sekä sosiaali- ja terveystoimialalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
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Liitteet

1 Paavo Arhinmäen talousarvioaloite määrärahan osoittamisesta koronan 
jälkihoito-ohjelmaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 294
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§ 326
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen 
resurssien parantamiseksi

HEL 2021-002867 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on Suomen suurin ammattiopisto, joka 
tarjoaa koulutusta laaja-alaisesti ja vastaten monipuolisesti erilaisiin 
asiakkaiden tarpeisiin. Stadin ammatti- ja aikuisopiston järjestämislu-
van mukainen vähimmäismäärä on 8 947 opiskelijavuotta, minkä lisäksi 
opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittain n. 1000 opiskeli-
javuoden harkinnanvaraisen lisäyksen järjestämislupaan. Opiskelijavir-
tauma eli kaikkien oppilaitoksessa vuoden aikana opiskelevien opiskeli-
joiden määrä on yhteensä n. 17 000.

Stadin ammatti- ja aikuisopisto järjestää ammatillista tutkintokoulutusta 
koulutussopimuksena ja oppisopimuksena, ammatillista lyhyt- ja täy-
dennyskoulutusta sekä nivelvaiheen koulutuksia. Lisäksi Stadin am-
matti- ja aikuisopistossa toteutetaan valtakunnallista koulutustakuuta 
sekä oppijoiden ohjausta monialaisissa kaupungin palveluissa. Tämä 
toiminta suuntautuu erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella 
oleviin nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin sekä maahanmuuttajiin. 

Ammatillista koulutusta uudistettaessa ammatillisen koulutuksen rahoi-
tus, ohjaus, toimintaprosessit ja tutkintojärjestelmä uudistuivat vuonna 
2018. Uudistuksen myötä koulutuksen osaamisperusteisuus ja asiakas-
lähtöisyys vahvistuivat. Keskiöön nousivat opiskelijoiden yksilölliset ja 
joustavat opintopolut sekä monipuoliset oppimisympäristöt ja työpaikal-
la tapahtuva oppiminen. Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintakult-
tuuri ja pedagoginen toimintamalli uudistettiin vuonna 2018 vastaa-
maan ammatillisen koulutuksen uutta lainsäädäntöä.

Ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain (531/2017, 44–45§) mukai-
sesti jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaisesti opiskelija 
etenee. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovi-
taan osaamisen hankkimisen aikataulusta ja tavoista sekä opiskelijan 
tarvitsemasta ohjauksesta, tuesta ja urasuunnitelmasta. Opintojen al-
kaessa laadittua osaamisen kehittämissuunnitelmaa päivitetään opinto-
jen aikana aina, kun suunnitelmat muuttuvat. 
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Opintojen vahvan henkilökohtaistamisen takia opinnot eivät ole sidok-
sissa oppimisyhteisön muiden opiskelijoiden etenemiseen. Oppimisyh-
teisöissä tieto- ja taitopajojen toimintaa vahvistetaan palkkaamalla lisää 
oppimisen tuen henkilöstöä, kuten ammattiohjaajia. Lisäresursseilla 
varmistetaan jokaisen oppijan henkilökohtainen opintojen eteneminen 
oman HOKS:n mukaisesti. Opiskelijoiden moninaisuus iän, taustan se-
kä kielen ja kulttuurin suhteen vaikuttavat opetuksen, ohjauksen ja tuen 
tarpeen määrään. Näin ollen myös opiskelijamäärä vaihtelee joustavas-
ti sen mukaan, minkälaisia tavoitteita, valmiuksia ja tuen tarvetta opis-
kelijoilla on. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opetus- ja ohjaushenkilöstö työskente-
lee osana kampuskohtaisia 150–200 opiskelijan oppimisyhteisöjä. Jo-
kaista oppimisyhteisöä ohjaamassa on 6–8 hengen opettajista koostu-
va pedagoginen tiimi. Lisäksi tiimiä täydentävät opinto-ohjaajat ja mah-
dolliset muut opetuksen tukihenkilöt, kuten työvalmentajat. Tiimin jäse-
net vastaavat yhdessä oppimisyhteisön opiskelijoiden opetuksesta ja 
ohjaamisesta. Opettajatiimi ohjaa ja tukee opiskelijoiden oppimista eri-
laisissa oppimisympäristöissä ja työpaikoilla, kehittää pedagogisia me-
netelmiä ja ratkaisuja opiskelijoiden ohjauksessa sekä kehittää yhtei-
söllisyyttä tukevia toimintamalleja.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä ohjauksen rooli on koros-
tunut. Keskeisiä ohjauksen tarvetta lisääviä muutoksia ovat jatkuva 
koulutukseen hakeutuminen ja jatkuva koulutuksesta valmistuminen. 
Opiskelijat voivat hakeutua koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. 
Keskimäärin kerran kuussa järjestettävissä Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston jatkuvan haun päivissä hakijoille tarjotaan neuvontaa ja ohjaus-
ta jo ennen opintojen alkamista. Jatkuvassa haussa kartoitetaan tarvit-
taessa opiskelijan oppimisen tuen tarve ja opiskeluvalmiudet, esim. kie-
litaito. Jos opiskelija ei saa jatkuvassa haussa opiskelupaikkaa, ohja-
taan hänet muun palvelun piiriin. Valmistumisvaiheen ohjaus tukee 
opiskelijoita työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä. Lisäksi opin-
tojen keskeytyessä opiskelijoille tarjotaan ohjausta tulevaisuuden 
suunnitteluun. 

Oppivelvollisuuden laajentuminen lisää ohjauksen tarvetta entisestään. 
Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo mukanaan vahvemman valvonta- 
ja ohjausvastuun. Osana oppivelvollisuuden laajentumista vahvistetaan 
ammatillisen koulutuksen ohjauksen resurssia. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on lisäämässä ohjaukseen suunnattua pysyvää rahoitusta. Val-
tionosuuden lisäys kohdennetaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa 
viiteen uuteen opinto-ohjaajan vakanssiin, jotka täytetään vuosien 
2021–2024 välisenä aikana. Lisäksi työllisyydenhoidon kuntakokeilu li-
sää ohjausta tarvitsevien asiakkaiden määrää sekä tarvetta kohdenne-
tuille palveluille, jotka nopeuttavat asiakkaiden työllistymisen polkua. 
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Ammatillisissa tutkinnoissa on kasvanut jatkuvasti niiden opiskelijoiden 
osuus, jotka tarvitsevat jatkuvaa ja pitkäkestoista tukea koko opintojen-
sa ajan. Tuen tarve, opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämi-
nen ja erityisen tuen sisällön suunnittelu runsaasti tukea tarvitseville 
opiskelijoille on tärkeää huomioida opetuksen ja ohjauksen resursoin-
nissa. Oppilaitoksessa opiskelevien vieraskielisten sekä runsaasti op-
pimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kokonaisopiskelijamää-
rään suhteutettuna on huomattava. Oikea-aikaisella ohjauksella ja tuel-
la pystytään sujuvoittamaan opintojen etenemistä ja ennaltaehkäise-
mään opintojen keskeyttämistä.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on luotu erilaisia vaihtoehtoja ja kou-
lutuspolkuja jo ennen tutkintokoulutukseen hakeutumista. Asiakkaan on 
mahdollista esimerkiksi tutustua ammattialoihin, vahvistaa opiskelutai-
toja ja -valmiuksia sekä saada ohjausta ammatinvalintaan. Lisäksi kehi-
tetään mahdollisuuksia suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia, jotka tukevat 
työllistymistä. Keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille tarjotaan mo-
nipuolista ohjausta opintojen jatkumisen tueksi. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistossa on tarjolla Helsingin kaupungin rahoittamana helsinkiläi-
sille alle 29-vuotiaille nuorille myös avoimet opinnot. 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on saanut perusrahoituksen harkinnan-
varaista korotusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä koronan aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Rahoituksella on lisätty 
opiskelijoiden saamaa opetusta ja ohjausta. Vuonna 2020 harkinnanva-
rainen korotus oli 1 525 000 euroa ja vuonna 2021 rahoitusta saatiin 1 
000 000 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Stadin ammatti- ja aikuis-
opistossa tehdään ja kehitetään monipuolisesti toimenpiteitä opiskeli-
joiden ohjaamiseksi ja tukemiseksi. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pi-
tää tärkeänä, että opiskelijoille tarjotaan yksilöllistä, riittävää, monipuo-
lista ja jatkuvaa tukea ja ohjausta koko opintojen ajan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 310 87153

maria.sarkkinen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Vesa Korkkulan ja yhdentoista 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta ammatillisen koulutuksen 
resurssien parantamiseksi. Aloitteessa esitetään 3 000 000 euron lisä-
määrärahaa, jotta voidaan parantaa opinto-ohjauksen resursointia, pi-
tää ryhmäkoot kohtuullisina, lisätä yksilöllistä tukea sekä erityisopetusta 
ja auttaa kielen oppimisen vaikeuksista kärsiviä ja torjua koronasta ai-
heutuvia ongelmia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 310 87153

maria.sarkkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 295
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§ 327
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta kouluvalmentajien palk-
kaamiseksi Helsingin peruskouluihin

HEL 2021-002872 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Sydänmaan talousar-
vioaloitteesta kouluvalmentajien palkkaamiseksi Helsingin peruskoului-
hin:

Perusopetuslain 37 §:n mukaan opetuksen järjestäjällä on mahdolli-
suus palkata kouluihin opettajien ja avustajien lisäksi myös muuta hen-
kilöstöä. Kouluvalmentajakokeilu aloitettiin helsinkiläisissä peruskou-
luissa vuonna 2019.  Lukuvuonna 2019-20 kokeilussa mukana oli 10 
koulua, joista kaksi ruotsinkielistä. Lukuvuonna 2020-21 mukana on ol-
lut 20 koulua, joista kolme ruotsinkielistä. Kannelmäen peruskoulussa 
on kokeiltu kahden kouluvalmentajan mallia, joten kokeilussa on ollut 
mukana yhteensä 21 kouluvalmentajaa. 

Kouluvalmentajatoiminnan tavoitteita ovat syrjäytymisen ehkäisy, var-
hainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy, oppilaan ohjautumi-
nen tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin, kodin ja koulun yhteis-
työn edistäminen, oppilaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä oppi-
maan oppimisen ja osallisuuden taitojen kehittyminen.

Kouluvalmentajan työ on määritelty niin, ettei se mene päällekkäin min-
kään jo koulussa työskentelevän ammattikunnan tehtävien kanssa. 
Kouluvalmentajan on tarkoitus toimia yhtenä aikuisena omasta tehtävä-
roolistaan käsin oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tukena. Kou-
luvalmentaja on matalalla kynnyksellä arjen tuki kaikenlaisissa asiois-
sa, tuttu ja turvallinen aikuinen, joka on läsnä oppitunneilla, välitunneilla 
sekä vapaa-ajalla.

Kouluvalmentaja on yhteisötasolla työntekijä, joka edistää yhteisölli-
syyttä ja kouluviihtyvyyttä yhteistyössä koulun muun henkilöstön kans-
sa. Ryhmätasolla kouluvalmentaja toimii työparina opettajille esim. tun-
ne-ja vuorovaikutustaitoja edistävien ohjelmien ohjaamisessa. Yksilöta-
solla kouluvalmentaja omalla työotteellaan vaikuttaa syrjäytymisen eh-
käisyyn tukemalla jokaisen oppijan kuulumista ryhmään ja vahvistamal-
la oppilaan osallisuutta ja kiinnittymistä kouluun.

Kouluvalmentajatoiminnan arviointitulokset syksyllä 2020
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Kouluvalmentajatoiminnan arvioinnissa toiminnan vaikutuksia arvioitiin 
oppilaisiin, oppilasryhmiin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä 
koulun rakenteisiin. Lisäksi arvioitiin mallin käytettävyyttä ja toteutusta. 
Henkilökunnan ja oppilaiden kyselyt, havainnointi sekä tilastotarkastelu 
kohdistettiin kouluihin, joissa kouluvalmentaja oli jo lukuvuonna 2019-
2020.

Koulun henkilökunta näki kouluvalmentajatoiminnan erittäin hyödyllise-
nä toimintamallina oppilaille. Suurimmat vaikutukset koettiin olevan op-
pilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ja ristiriitojen ratkaisemisessa 
sekä osallisuudessa ja yleisessä kouluviihtyvyyden kasvussa. Koulu-
valmentajan kanssa tekemisissä olleet oppilaat olivat hyvin tyytyväisiä 
valmentajan työhön ja tunnistivat saatua tukea. Kouluvalmentajakoulu-
jen poissaolojen määrissä ja Wilma-palautteissa oli havaittavissa siir-
tymä positiivisempaan kehitykseen lukuvuonna 2019-2020 verrattuna 
kahteen edelliseen lukuvuoteen.  Sen sijaan vaikutukset kodin ja kou-
lun väliseen yhteistyöhön arvioitiin vähäisiksi niin henkilökunnan kuin 
valmentajienkin näkökulmasta, ja toiminnassa koettiin tältä osin koulu-
kohtaisia eroja. 

Kouluvalmentajan työlle nähtiin kysyntää sekä oppilaiden että henkilö-
kunnan vastauksissa. Jos kouluvalmentajaa ei ole olisi, tehtävät ha-
jaantuisivat usealle tekijälle, jolloin ennaltaehkäisevä ja kokonaisvaltai-
nen lähestyminen ei samalla tavalla onnistuisi. Kouluvalmentajan työ 
on syrjäytymisen juurisyihin pureutuvaa työtä. Työn vaikutukset eivät 
näy heti vaan vasta vuosien päästä. Vaikutusten arvio henkilökunnalta, 
oppijoilta, valmentajilta sekä tilastotulokset puoltavat kokonaisuudes-
saan kouluvalmentajamallin käyttöä. 

Tehdyn arvioinnin ja muiden havaintojen ja palautteiden perusteella 
kouluvalmentajatoiminta vaatii edelleen jatkokehittämistä ja työkuvan 
kirkastamista ennen mahdollista päätöstä toiminnan vakiinnuttamiseksi. 
Kokeilu jatkuu osana Oikeus oppia -kehittämishanketta, johon on saatu 
rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Rahoitus on käytettävissä 
vuoden 2022 loppuun saakka. 

Kouluvalmentajat osallistuvat Me-koulukehittämisessä oppilaiden ja 
koulujen tueksi luotujen toimintamallien jalkauttamiseen. Tulokset ja 
kokemukset toimintamallien vaikutuksesta koulun toimintakulttuuriin, 
yhteisöllisyyden kokemukseen ja kouluviihtyvyyteen ovat merkittäviä.

Kouluvalmentajan kelpoisuusvaatimus on soveltuva korkeakoulututkin-
to, esim. yhteisöpedagogi tai sosionomi. Yhden kouluvalmentajan kus-
tannukset vuodessa ovat noin 40 000 euroa sivukuluineen. Rehtori 
toimii kouluvalmentajan lähiesihenkilönä ja koulun pedagogisen johta-
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jana ohjaa kouluvalmentajan työtä osana koulun toimintaa. Kouluval-
mentajatoiminnan kehittämistä hankkeessa ohjaa nimetty ohjausryhmä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kouluvalmentajatoiminnal-
la on merkittävä rooli lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä 
kiusaamisen vastaisen ohjelman toimenpiteiden edistämisessä. Lauta-
kunta pitää tärkeänä, kouluvalmentajatoimintaa jatkokehitetään Oikeus 
oppia -hankkeen kautta. On tärkeää, että toimintamallit saadaan osaksi 
kaikkien helsinkiläisten koulujen toimintaa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Lisämäärä-
rahatarvetta ei mainittu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Sydänmaan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 22.9.2021 mennessä valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 19 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, että 
kaupunki varaa tarvittavan määrärahan kouluvalmentajien ja koordinoi-
van kouluvalmentajan palkkaamiseksi peruskouluihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Johanna Sydänmaan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 296
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§ 328
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta erityisopettajien mitoi-
tuksen määritteleminen oppilaiden tuen varmistamiseksi

HEL 2021-002851 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan talousar-
vioaloitteesta erityisopettajien mitoituksen määritteleminen oppilaiden 
tuen varmistamiseksi:

Kaupunkistrategian mukaan kaupungin perustehtävä on järjestää 
asukkailleen laadukkaita palveluja. Eriarvoistumista vähentävät laadu-
kas perusopetus ja oppimisen tuki. Helsingissä on kattavat ja monipuo-
liset erityisen tuen palvelut. Erityisopetusta voidaan järjestää oppilaan 
etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun ope-
tuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla, erityiskou-
lussa tai muussa soveltuvassa paikassa. Kansallisten tutkimusten mu-
kaan helsinkiläisillä oppilailla on hyvät oppimistulokset.

Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opiskel-
la omassa lähikoulussaan tuen tarpeesta riippumatta. Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tu-
keen. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen ope-
tuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen 
tarve ilmenee. Oppilas saattaa tarvita oppimisessaan ja koulunkäynnis-
sään tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tukimuotoja voidaan käyt-
tää kaikilla tuen tasoilla joko yksittäin tai samanaikaisesti toisiaan täy-
dentävinä. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas 
voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. 

Lukuvuonna 2020–2021 (20.9.2020) Helsingin kaupungin ylläpitämissä 
suomenkielisissä peruskouluissa on ollut 41 517 oppilasta. Oppilaista 
10,1 %  sai tehostettua tukea. Erityistä tukea saavia oppilaita oli 13,6 
%, joista muun opetuksen yhteydessä sai 48,7 %. Erityisluokilla opiske-
li 51,3 %, joista erityiskouluissa opiskelevia oppilaita oli 14,7 %.

Ruotsinkielisissä peruskouluissa oli lukuvuonna 2020–2021 yhteensä 3 
892 oppilasta. Tehostettua tukea sai 10,1 % oppilaista. Erityistä tukea 
saavia oppilaita oli 7,8 % , joista muun opetuksen yhteydessä erityistä 
tukea sai 54,9 % ja erityisluokilla 45,1 %.
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Laaja-alaisista erityisopettajista suurin osa on palkattu ns. perusrahoi-
tuksella. Koulujen saama oppilaskohtainen määräraha riippuu käytettä-
vissä olevasta budjetista. Kouluille on budjetoitu määrärahaa lasken-
nallisesti yksi laaja-alainen erityisopettaja 220 oppilasta kohden vuosi-
luokilla 1–6 ja yksi laaja-alainen erityisopettaja 200 oppilasta kohden 
vuosiluokilla 7–9. Rehtori voi kohdentaa koulunsa määrärahat tarkoi-
tuksenmukaisesti. 

Huhtikuussa 2021 suomenkielisessä perusopetuksessa vakinaisessa 
virkasuhteessa kaupungille oli 170 erityisopettajaa. Määräaikaisia 
avoimen viranhoitajia, päätoimisia tuntiopettajia sekä viransijaisia oli 
yhteensä 190. Erityisopettajista 35 työskenteli ainoastaan erityistä tu-
kea saavien oppilaiden parissa erityiskouluissa, tuetuissa erityisluokis-
sa ja Ote-opetuksessa. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa vakinai-
sessa virkasuhteessa olevia erityisopettajia oli 20  ja määräaikaisia eri-
tyisopettajia oli 9.

Kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja peruskouluis-
sa on tasoitettu 3,7 miljoonalla eurolla kohdentamalla myönteisen eri-
tyiskohtelun rahoitusta 35 suomenkieliselle ja seitsemälle ruotsinkieli-
sen perusopetuksen koululle. Keskeisin ja vaikuttavin määrärahalla ai-
kaansaatu toimenpide on lisähenkilöstön kuten erityisopettajien palk-
kaaminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta koulutuk-
sellisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin 5,8 miljoonaa 
euroa käytettäväksi vuonna 2021 ja 4,6 miljoonaa euroa vuodelle 2022. 
Myönnetyllä avustuksella edistetään pysyvien toimintamallien, raken-
teiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien 
mahdollisuuksia palkata opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten 
esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, 
joissa tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden ope-
tus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on eri-
koissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Suomenkielisessä perusopetuksessa yleisopetuksessa työskenteli lu-
kuvuonna 2020-2021 keskimäärin yksi erityisopettaja noin 135 oppilas-
ta kohden ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa yksi erityisopettaja 
keskimäärin noin 150 oppilasta kohden. Huomioitavaa on, että erityiso-
pettajien määrä vaihtelee kouluittain johtuen käytettävissä olevista li-
sämäärärahoista. Erityisopettajatilanne Helsingissä on tällä hetkellä 
melko hyvä, koska pd-rahoituksella ja valtion erityisavustuksilla (tasa-
arvo ja covid-19) on voitu lisätä erityisopettajien määrää kouluissa. 

Helsingissä on jo useamman vuoden ajan kehitetty oppimisen tukea, 
jotta mahdollisimman moni oppilas saisi tarvitsemansa tuen omassa 
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lähikoulussaan. Oppimisen tukea jatkokehitetään kaikissa suomen- ja 
ruotsinkielisissä peruskouluissa osana opetus-ja kulttuuriministeriön 
Oikeus oppia-kehittämisohjelman 2020-2022 Oppimisen tuen kehittä-
minen ja inkluusion edistäminen – hanketta. 

Koulujen toimintakulttuurin muutoksen ja inklusiivisen koulun kehittymi-
sen myötä erityisopettajan työhön kuuluu oppilaiden tukemisen lisäksi 
myös kaikille sopivan koulun toimintakulttuurin ja toimintatapojen kehit-
tämistä. Samanaikaisopetukseen ja joustavien opetusjärjestelyiden to-
teuttamiseen osallistumalla erityisopettaja tukee muita opettajia inklu-
siivisten opetusjärjestelyjen mahdollistamisessa ja auttaa löytämään 
tapoja kohdata tukea tarvitseva oppilas sekä näin vahvistaa oppijoiden 
tarvitseman tuen onnistumista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä oppimisen tuen ja eriar-
voisuuden vähentämiseen kohdistettua resursointia. Resurssien koh-
dentamisessa erityisopettajien palkkaamiseksi tulisi erityisesti huomioi-
da ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki, lähikouluperiaatteen vahvista-
minen sekä havaittujen oppimisvajeiden tasoittaminen. Riittävällä hen-
kilöstömäärällä ja vakinaisella henkilöstöllä tuen tarpeiden tunnistami-
nen ja annetun tuen oikea-aikaisuus paranevat. Mitoituksen muuttami-
nen aloitteen ehdotuksen mukaiseksi edellyttäisi pysyvää lisämäärära-
haa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Lisämäärä-
rahatarvetta ei mainittu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Nuortevan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 22.9.2021 mennessä valtuutettu Johanna Nuortevan ja 17 
muun allekirjoittaneen tekemään talousarvioaloitteeseen. Aloitteessa 
esitetään, että erityisopettajien opettajamitoitus suhteessa oppilaisiin 
määritellään ja siihen varataan talousarvioaloitteessa riittävä rahoitus. 
Jotta tuki voidaan paremmin varmistaa, aloitteessa esitetään, että eri-
tyisopettajia on luokka-asteilla 3–9 yksi erityisopettaja 120 oppilasta 
kohden. Alkuopetuksessa luokka-asteilla 1–2 sekä positiivisen erityis-
kohtelun rahaa saavilla alueilla mitoitus olisi vähintään 1 erityisopettaja 
/ 100 oppilasta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi
Agneta Lundmark, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Nuortevan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 297
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§ 329
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opinto-ohjauksen 
resursoinnin parantamiseksi

HEL 2021-002880 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lu-
kioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi:

Lukiolain (714/2018) mukaan opiskelijalla on oikeus saada säännölli-
sesti opinto-ohjauksen oppimäärään sisältyvän ohjauksen lisäksi tar-
peidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintojen ja jatko-
opintoihin hakeutumiseen liittyvää ohjausta. Lisäksi lukiolain mukaisesti 
opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka 
sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jat-
ko-opinto- ja urasuunnitelman. 

Suunnitelma laaditaan oppilaitoksen opetushenkilöstön tuella opintojen 
alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Helsingin kaupungin lukioissa toteutetaan koko lukio ohjaa –periaatet-
ta. Sen mukaisesti koko henkilöstö on sitoutunut ohjaukseen ja ohjaa 
opiskelijaa. Ohjaus on tavoitteellisesti johdettua koko lukion yhteistä 
työtä, jossa jokaisella toimijalla on oma tehtävänsä ja vastuunsa. Oh-
jaustoiminnassa korostuu eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja yh-
teistyö. Lukioyhteisössä ohjausta toteuttavat opinto-ohjaajien lisäksi 
ryhmänohjaajat, aineenopettajat, erityisopettajat sekä opiskeluhuolto-
henkilöstö. 

Erityisesti ryhmänohjaajan rooli opiskelijan lähiohjaajana on merkittävä. 
Ryhmänohjaajat ovat mukana ohjaamassa henkilökohtaisten opiskelu-
suunnitelmien tekemistä sekä seuraavat opintojen etenemistä. Ryhmä-
nohjaajilla on tärkeä rooli ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja varhai-
sen puuttumisen toteutumisessa. Ryhmänohjaajat tekevät tiivistä yh-
teistyötä muihin opiskelijaa ohjaaviin henkilöstön jäseniin sekä pitävät 
yhteyttä huoltajiin.

Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija, jolla on päävastuu opinto-
ohjauksen käytännön järjestämisestä. Opinto-ohjaajien asiantuntijuus 
korostuu opiskelijan jatko-opinto- ja urasuunnitelmien ohjaamisessa. 
Uudessa lukiolaissa (714/2018) on säädetty opiskelijoiden oikeudesta 
jatko-ohjaukseen valmistumisen jälkeen, mikä lisää entistä enemmän 
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tarvetta opinto-ohjauksen asiantuntemukselle. Ohjauksen korostumi-
nen lukion toiminnassa lisää opinto-ohjaajien konsultatiivista roolia 
työyhteisön osaamisen kehittymisessä ja lukion ohjauksen koordinoin-
nissa. 

Lukion uuden opetussuunnitelman (voimassa 1.8.2021 lähtien) yhtenä 
tavoitteena on lisätä lukiolaisten jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia, 
mikä ohjaa myös aineenopettajia yhteistyöhön korkeakoulujen ja työ-
elämän kanssa. Uuden opetussuunnitelman myötä aineenopettaja si-
sällyttää opetukseensa kokonaisuuksia, jotka sitovat aineen jatko-
opintoihin ja työelämään. Aineenopettaja tukee opiskelijan jatko-
opintovalmiuksia ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta 
korkeakoulujen ja työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Lukion uusi opetussuunnitelma korostaa yksilöllisiä ja joustavia opinto-
polkuja sekä niiden edellyttämää ohjausta ja oppimisen tukea. Aineen-
opettajan rooli vahvistuu oppimaan oppimisen taitojen opetuksessa ja 
ohjauksessa. Opintojen henkilökohtaistaminen ja yksilöllisten tavoittei-
den huomiointi opetusjärjestelyissä tulevat vaatimaan uudenlaisia pe-
dagogisia ratkaisuja. Lisäksi oppimisen tuki ja ohjaus edellyttävät ope-
tushenkilöstöltä uudenlaista osaamista ja aikaa opiskelijoiden henkilö-
kohtaiseen ohjaamiseen ja kohtaamiseen.

Helsingin kaupungin lukiokoulutus on järjestetty 11 suomenkielisessä 
päivälukiossa, yhdessä aikuislukiossa sekä 3 ruotsinkielisessä lukios-
sa, joista yksi tarjoaa myös aikuisopetusta. 

Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa opiskeli 20.1.2021 yhteensä 
8913 opiskelijaa, joista 7677 opiskelijaa opiskeli suomenkielissä lu-
kioissa ja 1236 opiskelijaa ruotsinkielisessä koulutuksessa. Valtakun-
nallinen erityistehtävä on Helsingin kaupungin lukioista kahdeksalla lu-
kiolla. 

Vieraskielisiä opiskelijoita Helsingin kaupungin lukioissa on noin 16 %. 
Vieraskielisten opiskelijoiden määrä vaihtelee lukioittain 1–35 %, mikä 
osaltaan tekee lukioiden ohjaustarpeista erilaisia. Vieraskielisten opis-
kelijoiden joukossa on paljon sellaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat laa-
jempaa tukea ja ohjausta opintoihin sitoutumiseen ja niiden sujuvoitta-
miseen.

Oppivelvollisuuden laajentuminen lisää ohjauksen tarvetta entisestään 
tuoden mukanaan lukioille entistä vahvemman valvonta- ja ohjausvas-
tuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäämässä osana oppivelvolli-
suuden laajentumista ohjaukseen suunnattua pysyvää rahoitusta. Jotta 
ohjaukseen suuntautuva valtionosuuden lisäys palvelisi mahdollisim-
man hyvin kunkin lukion ohjaukseen liittyviä tarpeita, päättävät lukiot it-
se lisäresurssin kohdentamisesta. 
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Toukokuussa 2021 Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä 
lukioissa työskenteli 30 vakinaista ja 6 määräaikaista opinto-ohjaajaa. 
Nämä luvut eivät pidä sisällään sijaisia. Lisäksi opinto-ohjauksen tunte-
ja on voitu lukiokohtaisesti antaa lukion muille opettajille. Lukioiden 
omista päätöksistä ja järjestelyistä johtuen opinto-ohjaajien määrä lu-
kioittain voi vaihdella jonkun verran. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ohjauksen merkitys koros-
tuu lukiokoulutukseen liittyvien uudistusten myötä ja koko henkilöstö 
osallistuu ohjaustoimintaan. Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tär-
keänä sitä, että lukiolaiset saavat yksilöllistä, monipuolista ja riittävää 
ohjausta opintojensa suunnittelun ja sujumisen sekä tulevaisuuden 
suunnitelmiensa tueksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantami-
nen, Korkkula Vesa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Vesa Korkkulan ja kahdeksan 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta uusien kaupungin lukioi-
den opinto-ohjaajien palkkaamiseksi. Aloitteessa esitetään 900 000 eu-
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ron lisämäärärahaa kahdentoista uuden opinto-ohjaajan palkkaamisek-
si.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Antti Värtö, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 88047

antti.varto(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantami-
nen, Korkkula Vesa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 298
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§ 330
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta kaupungin PD-rahoituksen eli 
myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamisesta

HEL 2021-002886 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Pilvi Torstin ja 16 muun allekir-
joittaneen talousarvioaloitteesta, jossa esitetään yhtenä vastauksena 
pandemian jälleenrakennushaasteeseen PD-rahoituksen eli myöntei-
sen erityiskohtelun rahoituksen kaksinkertaistamista vuoden 2022 ta-
lousarvioon suhteessa edeltävien vuosien vuosittaiseen tasoon:

Positiivinen diskriminaatio

Helsingin strategioissa on pitkään tavoiteltu alueiden välisen eriytymi-
sen ehkäisyä ja kaupunginosien välisten hyvinvointierojen kaventamis-
ta. Strategian mukaan sosioekonomisia ja alueellisia terveys- ja hyvin-
vointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla mene-
telmillä.  

Kaupungin PD-rahoitus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleva kaupungin PD-
rahoitus on yhteensä 5 927 498 euroa. Varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen osuus on 1 367 400 euroa, perusopetuksen 3 710 098 euroa, 
lukiokoulutuksen 350 000 euroa ja ammatillisen koulutuksen 500 000 
euroa vuodessa.

Suomenkieliset koulutusasteet saavat yhteensä PD-rahoitusta 5 495 
098 euroa vuodessa ja ruotsinkieliset 432 400 euroa vuodessa.

Kaupungin PD-rahoituksen käyttö ja sen vaikutus

Varhaiskasvatuksessa rahoituksella on palkattu erikseen sovituilla 
asuma-alueilla lisähenkilöstöä päiväkoteihin ja leikkipuistoihin. Lisä-
henkilöstöllä on ollut mahdollista tukea lasten vertaistaitoja ja kielitaito-
ja, mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryhmiä 
ja antaa enemmän aikaa lapsille.  

Opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen on lisännyt peruso-
petuksessa pienryhmäopetusta, jakotunteja ja samanaikaisopetusta. 
Lisäksi kouluihin on hankittu oppimateriaalia, liikuntavarusteita, soitti-
mia, kirjoja, lehtiä ja leikkivälineitä, sekä ostettu erilaisia kulttuurielä-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2021 57 (127)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
21.09.2021

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

myksiä, opintomatkoja ja vierailuja. Positiivisen diskriminaation määrä-
rahalla on saatu järjestettyä kouluihin paremmin yksilöllistä opetusta, 
jolla on ollut vaikutusta oppilaiden hyvinvointieroihin. Määrärahoilla on 
ollut merkittävä vaikutus erityisesti heikommin suoriutuvien syntyperäis-
ten suomalaisten oppilaiden sekä ulkomaalaistaustaisten oppilaiden 
jatkamiseen toisen asteen koulutukseen. Tutkimustulosten mukaan 
(VATT 2017) positiivisen diskriminaation määrärahat laskivat todennä-
köisyyttä lopettaa opinnot peruskouluun.

Lukiokoulutuksessa PD-rahoitus on suunnattu lukioihin, joissa vieras-
kielisten oppijoiden osuus on suuri. Rahoitusta on käytetty pienryhmis-
sä annettuun tukiopetukseen, monikulttuurisuuden ja kielitietoisuuden 
ymmärtämisen vahvistamiseen, oman uskonnon opetukseen ja opiske-
lijoiden yksilölliseen tukemiseen sekä ohjaukseen ja opintopolkujen laa-
timiseen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.  

Ammatillisessa koulutuksessa PD-rahoitusta on suunnattu toimipaik-
koihin, joissa vieraskielisten ja paljon oppimisen tukea tarvitsevien op-
pijoiden osuus on erityisen suuri. Myönteisen erityiskohtelun rahoituk-
sella on lisätty toimipaikkojen tukipalvelujen henkilöstöresurssia sekä 
vahvistettu toimintamalleja, jotka tukevat oppijan kiinnittymistä opintoi-
hin.

Korona-pandemiasta johtuva oppimisvaje

Jos lapsi ei voi osallistua varhaiskasvatuksen suunnitelmalliseen ja ta-
voitteelliseen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaan koko-
naisuuteen yhdessä muiden lasten kanssa on uhkana oppimisvaje, kun 
hän jää vaille pedagogista toimintaa, joka mahdollistaa myönteiset op-
pimiskokemukset ja edistää elinikäistä oppimista. Tuen tarpeet, jotka 
varhaiskasvatukseen osallistuttaessa tulisivat havaituiksi, jäivät piiloon. 
Tämä aiheuttaa lisääntynyttä resurssitarvetta lapsen tukemiseen.

Perusopetuksessa tuen tarpeet, jotka lähiopetuksessa tulisivat havai-
tuiksi, jäivät piiloon. Kotoa saadun tuen vaihtelevuus aiheutti eriarvoi-
suutta oppimisen edellytyksissä. Lisäksi opetuskieleen liittyvät haasteet 
erilaisessa toimintaympäristössä loivat tuen saatavuuden ongelmia. 
Poikkeusolot ovat heikentäneet lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja li-
sännyt yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Vaikutukset näkyvät mm. op-
pilas- ja opiskeluhuoltopalveluiden, samanaikaisopettajien ja kouluval-
mentajatoiminnan tarpeen lisääntymisenä.  

Toisen asteen etäopetuksen pitkittyminen on lisännyt oppimisen sekä 
elämänhallinnan haasteita myös niillä opiskelijoilla, joilla ei ole aikai-
semmin ollut tuen tarvetta. Monen opiskelijan opintopolku on katken-
nut, koska kaikki eivät ole voineet osallistua verkkokursseille eikä kaik-
kia kursseja ole voitu muuntaa verkkoon. Lukiokoulutuksessa lisäre-
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surssitarvetta on mm. ohjaukseen, tukeen ja opintojen valmiiksi saat-
tamiseen lisäämällä ohjausta ja jälkiohjausta, yhteisopetusta, kertaus- 
ja rästiopetusta, tukiopetusta sekä kurssien ylimääräisiä uusintakuulus-
teluja. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoilla on lisääntynyttä tar-
vetta elämänhallinnan ja opiskeluun osallistumisen ohjaukselle. Kesän 
jälkeen tehostettu tavoittaminen ja ohjauksen ja opetuksen lisääminen 
keväällä poissa oleilleille/ opiskelusta pudonneille opiskelijoille edellyt-
tää lisäresursseja.

Valtion erityisavustus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi

Valtio on myöntänyt Helsingin kaupungin eri koulutusasteille erityisa-
vustusta tai lisärahoitusta koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi yhteensä noin 11,9 miljoo-
naa euroa vuosille 2020-2021. Rahoituksen myöntämisen perusteet, 
käyttöaika sekä rahoituksen käyttöehdot vaihtelevat koulutusasteesta 
ja rahoittajasta riippuen. Eri koulutusasteet ovat kohdentaneet suurim-
man osan saamastaan rahoituksesta oppijoiden saaman opetuksen, 
ohjauksen ja tukitoimien lisäämiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hakenut 4,5 miljoonaa euroa 
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta koronaepidemian (CO-
VID-19) vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja 
perusopetuksessa vuodelle 2022. 

Kaupungin myöntämä pitkäjänteinen PD- rahoitus tukee ja tasoittaa 
kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja. Koronapan-
demian aiheuttama oppimisvaje kohdentuu eniten jo aiemmin tukea 
tarvitseviin oppijoihin. Erityisjärjestelyt ovat lisäksi hidastaneet kielen 
oppimista, jolla on vaikutusta oppimiseen kokonaisuutena. Perheiden 
mahdollisuudet tukea lasta tai nuorta ovat erilaiset, joka edistää huono-
vointisuuden polarisoitumista. Oppimisvajeen vaikutukset ovat merkit-
täviä ja pitkäkestoisia ja edellyttävät korjaantuakseen lisäresurssia. Esi-
tetty menolisäys ei sisälly vuoden 2022 talousarvioon. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tuksen kaksinkertaistaminen , Torsti Pilvi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Pilvi Torstin ja 16 muun allekir-
joittaneen talousarvioaloitteeseen, jossa esitetään, että kaupungin PD-
rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoitus kaksinkertaistetaan 
vuoden 2022 talousarvioon suhteessa edeltävien vuosien taso.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, PD-rahoituksen eli myönteisen erityiskohtelun rahoi-
tuksen kaksinkertaistaminen , Torsti Pilvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 299
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§ 331
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurssien li-
säämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten pe-
rumiseksi

HEL 2021-002887 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Petra Malinin talousarvioaloitteesta perusopetuksen resurs-
sien lisäämiseksi ja vuoden 2021 talousarviossa tehtyjen leikkausten 
perumiseksi seuraavan lausunnon:

Vuoden 2021 talousarviossa kasvatuksen koulutuksen toimialan mää-
rärahat ovat noin 30 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviota suu-
remmat. Talousarviossa on varauduttu kasvavan asiakasmäärän palve-
lutarpeisiin, tilavuokrien kasvuun, lakisääteisten perusopetuksen koti-
kuntakorvausten kasvuun sekä hintatason yleiseen nousuun yhteensä 
52 miljoonaa eurolla. Koska nämä pakolliset lisämenot ylittävät määrä-
rahojen lisäyksen, talousarvioon sisältyy tuottavuustoimenpiteitä noin 
22 miljoonalla eurolla. Tuottavuustoimenpiteistä 11,3 miljoonaa koh-
dentuu perusopetukseen. Perusopetuksessa tuottavuus- toimenpiteitä 
ovat jako- ja kerhotuntien sekä samanaikaisopetuksen vähentäminen 
sekä ryhmäkokojen kasvattaminen. Aloitteen toteuttaminen tarkoittaisi 
siis noin 11,3 miljoonan euron menolisäystä.

Aloitetta perustellaan sillä, että lasten ja nuorten hyvinvointi on vaaran-
tunut korona-aikana, mikä näkyy oppimiserojen ja vakavien kiusaamis-
tapausten kasvuna sekä turvattomuutena. Helsingin kaupunki on saa-
nut valtiolta erityisavustuksia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolo-
jen vaikutusten tasoittamiseksi. Perusopetuksessa näitä erityisavustuk-
sia on käytettävissä vuonna 2021 runsaat 4 miljoonaa euroa. Tämä ra-
hoitus täydentää talousarvioon sisältyvää rahoitusta.

Vuoden 2022 talousarvioehdotus perustuu tuottavuustavoitteen salli-
maan kaupunkitason enimmäismenokasvuun. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan ehdotus ylittää tämän enimmäismenokasvun. Ylityk-
sen perusteena on se, että toimialan asiakasmäärä kasvaa suhteessa 
enemmän kuin kaupungin väestö, johon kaupunkitason kasvuvara pe-
rustuu. Tästä huolimatta esitys edellyttää toimialalta noin 30 miljoonan 
euron lisätuottavuustoimenpiteitä. Ehdotuksen pohjassa ovat mukana 
vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät tuottavuustoimenpiteet, eikä 
raami näin ollen mahdollista aiempien tuottavuustoimenpiteiden pur-
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kamista. Talousarvioehdotuksessa 2022 ei ole tästä johtuen varausta 
aloitteen toteuttamiseen.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 16.6.2021 kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalle 17,5 miljoonan euron ylitysoikeuden, josta 11,0 miljoo-
naa euroa koskee perusopetusta. Ylitysoikeus koskee vuoden 2021 ta-
lousarviota, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta vuoden 2022 rahoituk-
sen tasoon.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, perusopetuksen resurssien lisääminen ja leikkausten 
peruminen, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
22.9.2021 mennessä lausuntoa valtuutettu Petra Malinin ja 13 muun al-
lekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, että perus-
opetuksen oppilaskohtaiset opetustuntimäärät (ml. jako- ja kerhotunnit 
sekä samanaikaisopetus) nostetaan ja ryhmäkoot pienennetään vähin-
tään vuoden 2020 tasolle ja talousarvioon varataan tätä varten riittävät 
varat.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, perusopetuksen resurssien lisääminen ja leikkausten 
peruminen, Malin Petra
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 300
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§ 332
Kasvatus-ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin 
tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi

HEL 2021-002890 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Vesa Korkkulan talousarvio-
aloitteesta oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan li-
säämiseksi:

Lukuvuonna 202001502021 Helsingin kaupungin ylläpitämissä suo-
menkielisissä peruskouluissa on ollut 41 517 oppilasta ja ruotsinkieli-
sissä peruskouluissa 3 957 oppilasta. Tehostettua tukea sekä suomen- 
että ruotsinkielisessä perusopetuksessa on saanut 10,1 % oppilaista. 
Erityistä tukea saavia oppilaita on ollut suomenkielisessä perusopetuk-
sessa 13,6 % ja ruotsinkielisessä 7,7 %.

Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa on kohdennettu 3,7 miljoonaa 
euroa myönteisen erityiskohtelun rahaa 35 suomenkielisen ja seitse-
mälle ruotsinkielisen perusopetuksen koululle. Laskentamalli muodos-
tuu neljästä indikaattorista, joita ovat:

1. heikko koulutustaso eli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa ole-
vien aikuisten osuus oppilaaksiottoalueella

2. keskimääräinen vuositulo asukasta kohden oppilaaksiottoalueel-
la

3. vieraskielisten oppilaiden prosenttiosuus koulussa
4. koulun asema oppilaiden kouluvalinnoissa eli koulun oppilasta-

se, jolla tarkoitetaan muilta alueilta kouluun tulevien oppilaiden 
prosenttiosuuden ja koulun alueelta muualle lähtevien oppilaiden 
prosenttiosuuden erotusta. 

Kaksi viimeistä indikaattoria eivät koske ruotsinkielisiä kouluja. Niille 
tehtiin erillinen PD-laskelman päivitys. Vieraskielisten osuutta käyte-
tään määrärahojen jakamisessa ruotsinkielisillä oppilaaksiottoalueilla 
sovelletusti.

Keskeisin ja vaikuttavin pd-rahalla aikaansaatu toimenpide on lisähen-
kilöstön eli opettajien ja avustajien palkkaaminen. Myönteisen erityis-
kohtelun rahoituksella on tavoitteen mukaisesti tasoitettu kaupunkira-
kenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja peruskouluissa.
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Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on oikeus opiskel-
la omassa lähikoulussaan tuen tarpeesta riippumatta. Oppimisen ja 
koulunkäynnin tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tu-
keen. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen ope-
tuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 
tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen 
tarve ilmenee. Yhteisopettajuudella, samanaikaisopetuksella ja erilaisil-
la joustavilla opetusjärjestelyillä voidaan tehostaa olemassa olevien re-
surssien käyttöä. Laadukas perusopetus ja oppimisen tuki tasoittavat 
oppimisen eroja ottamalla huomioon sekä tukea tarvitsevien että hyvin 
edistyvien tarpeet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta koulutuk-
sellisen tasa-arvon edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin 5,8 miljoonaa 
euroa käytettäväksi vuonna 2021 ja 4,6 miljoonaa euroa vuodelle 2022. 
Valtion erityisavustuksen määräytymiseen opetuksen järjestäjälle vai-
kuttavat seuraavat indikaattorit: 30–54-vuotiaiden vain perusasteen 
suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste, vieraskielisen väes-
tön osuus, koulut ja oppilasmäärät sekä opetukseen käytetty resurssi 
(euroa/oppilas). Kriteerit ovat samantyyppiset kuin kaupungin pd-
rahoituksella. Osa kouluista saa molempia rahoituksia. Myönnetyllä 
avustuksella edistetään pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käy-
tänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia 
palkata opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten esi- ja perusope-
tuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun 
tuen tai erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään 
osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoi-
don piirissä olevia oppilaita. 

Lukuvuodeksi 2020-2021 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisa-
vustusta 7 miljoonaa euroa koronaviruksen aiheuttamien oppimis- ja 
hyvinvointivajeiden poistamiseksi. Avustusta on käytetty oppimisen ja 
ohjauksen tukemiseen lisäämällä tukiopetusta, osa-aikaista erityisope-
tusta, suomi toisena kielenä opetusta sekä oppilaanohjausta niille oppi-
joille, joilla on havaittu koronasta johtuvia oppimisvajeita ja lisääntyvää 
tuen tarvetta. Helsinki on hakenut myös vuodelle 2022 opetus- ja kult-
tuuriministeriön erityisavustusta 4,5 miljoonaa euroa koronaepidemian 
vaikutusten tasoittamiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja peruso-
petuksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kaupunkistrategian mu-
kaan kaupungin perustehtävä on järjestää asukkailleen laadukkaita 
palveluja. Eriarvoistumista vähentävät laadukas perusopetus ja oppimi-
sen tuki. Lautakunta pitää tärkeänä oppimisen tuen ja eriarvoisuuden 
vähentämiseen kohdistettua resursointia. Rehtoreille tehtyjen kyselyjen 
vastauksissa korostuvat lisähenkilöstön palkkauksen kautta saadut 
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myönteiset vaikutukset oppilaan koulupolkuun. Lisäresurssien vaiku-
tuksia ovat myös olleet esimerkiksi oppilaan oppimisen parantamiseksi 
muodostetut pienemmät opetusryhmät, samanaikaisopetus ja joustavat 
opetusryhmät sekä opetuksen kohdentaminen oppilaiden yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesa Korkkulan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 22.9.2021 mennessä valtuutettu Vesa Korkkulan ja 8 muun al-
lekirjoittaneen talousarvioaloitteeseen. Aloitteessa esitetään, että op-
pimisen ja koulunkäynnin yleisen, tehostetun ja erityisen tuen resurs-
sien ja koulujen positiivisen erityiskohtelun parantamiseksi varataan 
ensi vuoden talousarvioon 20 miljoonan euron suuruinen määräraha.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vesa Korkkulan taealoite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 301
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§ 333
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työvalmen-
tajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

HEL 2021-002908 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Johanna Sydänmaan talousarvioaloitteesta opiskelu- ja työ-
valmentajien palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon: 

Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä oppiminen on keskeinen 
osa opiskelijoiden yksilöllistä opintopolkua. Työelämässä oppiminen 
suunnitellaan osana opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittä-
missuunnitelmaa (HOKS). Opiskelija, työelämässä oppimista ohjaava 
opettaja sekä työelämän edustaja sopivat koulutussopimuksessa tai 
oppisopimuksessa työelämässä oppimisen tavoitteista, keskeisistä työ-
tehtävistä, aikatauluista sekä ohjaukseen ja tukeen liittyvistä vastuista. 
Työelämässä oppiminen tukee opiskelijan kiinnittymistä työelämään ja 
yhteiskuntaan sekä mahdollistaa käytännön ammattitaidon oppimisen 
aidoissa työelämän tilanteissa. Koronatilanne vaikeutti opiskelijoiden 
työelämässä oppimista erityisesti koronatilanteesta kärsineillä palvelu-
valtaisilla aloilla. 

Koronatilanne on lisännyt työttömyyttä Helsingissä ja pääkaupunkiseu-
dulla. Alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyys on kasvanut Helsingissä 
muita ikäluokkia enemmän. Työttömyys ja muu työelämän ulkopuoli-
suus työuran alkuvaiheessa voi lisätä riskiä myöhemmille työllistymisen 
vaikeuksille. Nuorten työllistymistä edistetään ammatillisen koulutuksen 
tarjonnalla sekä oikea-aikaisilla ja riittävillä työllistymistä tukevilla palve-
luilla. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tekee yhteistyötä työllisyyden kun-
takokeilun kanssa työllistymiseensä tukea tarvitsevien valmistuneiden 
opiskelijoiden palveluohjauksessa. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on laaja koulutus- ja palvelutarjonta, 
ja myös opiskelijat ovat taustaltaan, aikaisemmalta oppimishistorialtaan 
ja iältään moninaisia. Oppilaitoksessa opiskelevien vieraskielisten opis-
kelijoiden sekä oppimisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on 
huomattava suhteessa kokonaisopiskelijamäärään. Moni opiskelija tar-
vitsee jatkuvaa ja pitkäkestoista tukea oppimiseen sekä opiskelu- ja 
työelämätaitojensa vahvistamiseen. Tuen tarpeet ilmenevät eri tavoin 
eri oppimisympäristöissä. 
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Opintojen henkilökohtaistaminen, opiskelijoiden moninaisuus, jatkuva 
hakeutuminen, urasuunnittelun korostuminen sekä tuleva oppivelvolli-
suuden laajeneminen ovat lisänneet moniammatillisen ohjauksen ja 
tuen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen eteneminen 
edellyttää usein myös moniammatillista tukea motivaation vahvistami-
sessa ja opintoihin kiinnittymisessä. Oppimisen ja opiskelun tuen sekä 
opiskelu- ja työelämävalmiuksien vahvistamisen tarve on tärkeää huo-
mioida ohjauksen ja tuen resursoinnissa sekä oppilaitoksen palvelutar-
jonnan kehittämisessä.  

Oppimisen tuen kokonaisuus on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kehit-
tämisen painopiste vuosina 2021─2022. Osana kehittämistyötä vahvis-
tetaan myös työelämässä oppimisen tukipalveluja. Stadin ammatti- ja 
aikuisopistossa on käynnistetty opetus- ja kulttuuriministeriön myöntä-
mällä määräaikaisella lisämäärärahalla vuoden kestävä työvalmenta-
jien kokeilu. Toukokuussa 2021 Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli 
yhteensä 43 työvalmentajaa jalkautuneina kaikille kampuksille.

Työvalmentajat ohjaavat opiskelijoita työelämässä oppimisen paikkojen 
hakemisessa, valmentavat opiskelijoita työelämävalmiuksien vahvista-
misessa sekä tukevat opiskelijoita työelämässä oppimisen aikana. 
Työvalmentajat ohjaavat opiskelijoita myös kesätyöpaikkojen hakemi-
sessa sekä valmentavat valmistuvia opiskelijoita työelämäpalveluihin ja 
töihin hakeutumisessa. Valmennusta ja tukea suunnitellaan ja toteute-
taan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksina. Työvalmentajat tekevät 
opiskelijoiden opiskelun tukemisessa ja ohjauksessa tiivistä yhteistyötä 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston muiden asiantuntijoiden sekä työpaik-
kaohjaajien kanssa. Kuvaukset työvalmentajien palveluista eri yhteis-
työtahojen näkökulmasta valmistuu syksyllä. 

Tietoa työvalmentajien toiminnan vaikuttavuudesta ja työn kohdentumi-
sesta kerätään  kokeilun aikana. Toimintamallia tarkennetaan kokeilun 
aikana saatujen kokemusten perusteella. Alustavan arvion mukaan 
työvalmentajan palvelut täydentävät Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
opiskelijoiden tukipalveluja opiskelija- ja työelämälähtöisellä tavalla. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää työvalmentajia tärkeänä osana 
Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen kokonai-
suutta sekä opiskelijoiden työelämässä oppimista ja työllistymistä tuke-
via palveluja. 

Talousarvioaloitteen mukaista 2 miljoonan euron lisämäärärahaa ei ole 
esitetty toimialan talousarvioehdotukseen 2022. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on myöntänyt rahoituksen työvalmentajien toiminnan jatkolle 
vuosille 2022─2023.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Sydänmaan talousarvioaloite opiskelu- ja työvalmentajien 
palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 22.9.2021 
mennessä valtuutettu Johanna Sydänmaan ja 23 muun allekirjoitta-
neen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään 2 000 000 euron 
määrärahaa opiskelu- ja työvalmentajien palkkaamiseksi Stadin am-
matti- ja aikuisopistoon tulevalle budjettikaudelle. Aloitteen mukaan ta-
voitteena on jatkossa vakinaistaa opiskelu- ja työvalmentajien toimen-
kuva Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Sydänmaan talousarvioaloite opiskelu- ja työvalmentajien 
palkkaamisesta Stadin ammatti- ja aikuisopistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 302
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§ 334
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Johanna Nuortevan talousarvioaloitteesta Ote-opetuksen paikan 
takaamiseksi kaikille kriteerit täyttäville oppilaille

HEL 2021-002913 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Johanna Nuortevan talousar-
vioaloitteeseen Ote-opetuksen paikan takaamiseksi kaikille kriteerit 
täyttäville oppilaille:

Ote-toiminta on Helsingin suomenkielisten perusopetuspalveluiden ja 
lastensuojelun ja perhesosiaalityön palveluiden yhteistyötä, jossa Ote-
opettaja ja perhetyön sosiaaliohjaaja toimivat tiiviinä työparina. Ote-
opetuksella ja -perhetyöllä tuetaan 7.–9.-luokkalaisia oppilaita, joiden 
koulunkäyntiä hankaloittavat runsaat poissaolot tai koulunkäynti on ko-
konaan keskeytynyt, jolloin syrjäytymisen riski on suuri. Ensisijaisena 
tavoitteena on oppilaan opiskelun käynnistäminen ja opetukseen kiin-
nittyminen sekä mahdollisimman pian oman koulun opetukseen palaa-
minen. Lukuvuonna 2020-2021 työskenteli viisi Ote-työparia eri puolilla 
kaupunkia.

Ote ei ole erityisluokka eikä oppilas siirry Ote-toimintaan pysyvästi 
vaan Ote on väliaikainen ratkaisu. Ote-toiminta toteutetaan 4-
jaksojärjestelmänä, jossa oppilas voi olla maksimissaan neljän jakson 
verran. Oppilaan opetus voi alkaa kesken lukuvuoden ja vastaavasti 
päättyä kesken lukuvuoden. Jokaisen jakson päättyessä pidetään jak-
sopalaveri, jossa arvioidaan jokaisen oppilaan tilanne ja jatkosuunni-
telma. Jaksopalaverin jälkeen on oppilasvalintapalaveri, jossa valitaan 
vapautuville paikoille uudet oppilaat. Oppilasvalintoihin osallistuvat pe-
rusopetuspalvelun erityissuunnittelijat ja perhetyön vastaava ohjaaja. 
Valintoja tehdessä joudutaan miettimään yksittäisen nuoren sekä Ote-
toiminnan kokonaistilannetta. Ote-opetukseen ja -perhetyöhön osallis-
tuu noin 40-50 oppilasta vuodessa. Yleensä kaikki kriteerit täyttävät 
oppilaat on pystytty ottamaan mukaan toimintaan. Lukuvuonna 2020-
21 yksi kriteerit täyttävä oppilas jäi ilman Ote-opetuksen paikkaa.

Ote-toimintaan hakeutuminen on koulun henkilöstön, sosiaalityönteki-
jän, oppilaan ja huoltajien yhteinen päätös. Ote-opetuksen tukena on 
aina perhetyön sosiaaliohjaaja, joka työskentelee koululla sekä nuoren 
toimintaympäristössä tavaten sekä nuorta että hänen vanhempiaan. 
Perhetyö sisältää nuoren arjen ja koulunkäynnin tukemista, perheen 
toimintakyvyn ja vanhemmuustaitojen sekä hyvinvoinnin vahvistamista.  
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Oppilaan ja huoltajan tulee sitoutua Ote-perhetyöhön ja sosiaaliohjaa-
jan antamaan tukeen. Mikäli oppilas tai huoltaja eivät halua ottaa vas-
taan Ote-perhetyötä, pohditaan muita vaihtoja oppilaan opetuksen jär-
jestämiseksi ja koulunkäynnin tukemiseksi.

Ote-opetus edellyttää päätöstä erityisistä opetusjärjestelyistä määrä-
ajaksi. Oppilaan opetuksessa voidaan perusopetuslain 18 pykälän mu-
kaan poiketa opetuksen sisällöstä ja tuntijaosta, mikä tarkoittaa oppi-
laan opetuksen poikkeavaa järjestämistä muun opetuksen yhteydessä, 
erityisluokassa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Ote-perhetyön edellytyksenä on, että oppilaalla on perhesosiaalityön 
mukainen tai lastensuojelun asiakkuus ja että Ote-perhetyön arvioidaan 
hyödyttävän oppilasta. Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain 
perusteella erityistä tukea tarvitsevalle lapselle (shl 18 §) tai lastensuo-
jelulain perusteella lastensuojelun avohuollon asiakkaalle (lsl 36 §). 

Koulutuksellisessa tasa-arvohankkeessa vuosina 2019-2021 on pois-
saoloihin puuttumiseksi kehitetty systemaattista toimintatapaa. Opetta-
jille ja oppilashuollon työntekijöille on mm. laadittu käsikirja tueksi oppi-
laan poissaoloihin puuttumiseksi. Kehittämistyö jatkuu vuosien 2021-
2023 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön vetämässä Sitouttavan kou-
luyhteisötyön hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaeh-
käistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakult-
tuuria kouluissa.  Hankkeen tarkoituksena on kehittää sitouttavaa kou-
luyhteisötyötä mahdollistavia hallinnollisia, rakenteellisia ja pedagogisia 
ratkaisuja sekä löytää uusia kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevia käy-
tänteitä osana opetusta sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että toimialalla on jo pitkään 
tehty hyvää kehittämistyötä poissaoloihin puuttumiseksi, josta yhtenä 
esimerkkinä monialainen Ote-opetuksen ja -perhetyön työparimalli. 
Lautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa kouluyhteisöissä kehitetään 
pedagogisia ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimintatapoja 
sekä kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytäntei-
tä yhteistyössä kotien ja monialaisten yhteistyötahojen kanssa osana 
matalakynnyksen palveluketjujen kehittämistä. Lautakunta ei puolla 
Ote-opetuksen ja -perhetyön mallin laajentamista, koska nykyinen pal-
velu on riittävää palvelutarpeeseen nähden.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa 2022 ei 
ole varauduttu aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin. Lisämäärä-
rahatarvetta ei mainittu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Nuortevan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 22.9.2021 mennessä valtuutettu Johanna Nuortevan ja 15 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, ote-
opetuksen järjestämiseen kaikille sitä hakeville ja kriteerit täyttäville op-
pilaille varataan rahoitus seuraavassa talousarviossa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 71927

heidi.roponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanna Nuortevan taealoite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 303
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§ 335
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opintojaksotarjon-
nan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä

HEL 2021-002919 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon 
liitteenä olevasta Vesa Korkkulan talousarvioaloitteesta lukioiden opin-
tojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä esitys tukee kansallisia ta-
voitteita edistämällä opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtymistä. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin kaupungin lukioiden 
uuden opetussuunnitelman tuomat tavoitteet lukiokoulutukselle vaativat 
kaupungin lukioiden rahoituksen tason varmistamista.

Lukiokoulutuksessa on säilytettävä nykyinen vuoden 2021 rahoitusta-
so. Tämän lisäksi on katettava vuodelle 2022 odotettavissa olevista 
toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Nämä lisäkus-
tannukset liittyvät 1) hintatason nousuun (sisältäen henkilöstön palkka-
kustannusten kasvun) 2) vuokrakulujen nousuun 3) opiskelijamäärän 
kasvuun 4) oppivelvollisuuden laajenemiseen sekä 5) koronan aiheut-
tamaan osaamis- ja oppimisvajeen korjaamiseen. Näin voidaan turvata 
lukioiden monipuolinen toiminta ja laaja opintotarjonta. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan talousarviovalmistelussa 2022 ei ole varauduttu 
aloitteen mukaisiin lisämäärärahatarpeisiin.

Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat ote-
taan käyttöön suomen- ja ruotsinkielisissä lukioissa sekä Helsingin ai-
kuislukiossa 1.8.2021 alkaen. Uudet opetussuunnitelmat tuovat koulu-
tukseen uusia tavoitteita sekä huomattavia muutoksia esimerkiksi ope-
tuksen suunnitteluun, opettamiseen ja arviointiin. Lukion opintojaksot 
voivat olla yhden oppiaineen omia tai oppiainerajoja ylittäviä eli raken-
tua usean eri oppiaineen moduuleista. Tämä vaatii opetushenkilöstöltä 
aikaisempaa laajempaa yhteistyötä, yhteisopettajuutta ja uudenlaista 
arviointiosaamista. Lukiokoulutuksen uudistuksia ovat myös koulutusta 
eheyttävät laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, joiden mukaiset tavoit-
teet huomioidaan kaikessa opetuksessa ja arvioidaan osana opintojak-
soja. Korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämäyhteistyö painottu-
vat entistä enemmän osana oppiaineiden opetusta.

Tämän lisäksi uudet opetussuunnitelmat korostavat opiskelijoiden hy-
vinvointia ja opiskelijoiden tukemista opinnoissa. Opiskelijat saavat uu-
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distetun lukiolain (714/2018) myötä laajempaa opintoihin ja jatko-
opintoihin liittyvää ohjausta. Opiskelijoilla, joilla on oppimisvaikeuksien 
vuoksi vaikeuksia edetä opinnoissa, on lukiolain mukaan oikeus saada 
erityisopetusta tai muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mu-
kaisesti.

Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa on rakennettu lukuvuodesta 
2020−2021 alkaen yhteistä verkkokurssitarjotinta kaupungin lukioiden 
kesken. Lisäksi lukiokoulutuksessa ollaan laatimassa yhteistä opinto-
tarjontaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston sekä kaupungin suomen- ja 
ruotsinkielisen työväenopiston kanssa. Näin lukioissa saadaan kasva-
tettua opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia nykyisillä resursseilla. 
Lukiokoulutuksessa tarjotaan osa opintojaksoista joka toinen vuosi, jot-
ta opintojaksojen ryhmäkoko on riittävän suuri. Lukuvuonna 2020−2021 
ryhmäkoot vaihtelivat yleensä 14–29 opiskelijan välillä. Valinnaisten 
kurssien ryhmäkoon keskiarvo on noin 14–26. Luvuissa ei ole huomioi-
tu Helsingin aikuislukion ryhmäkokoja.

Vuodesta 2017 alkaen lukiokoulutusta ei ole enää budjetoitu kursseina 
vaan opiskelijakohtaisena kokonaisbudjettina. Kokonaisbudjet-
ti/opiskelija muodostuu valtionosuudesta ja Helsingin kaupungin omas-
ta rahoituksesta. Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen 
kokonaisbudjetti vuodelle 2021 on 7 952 euroa. Ruotsinkielisessä lu-
kiokoulutuksessa vastaava luku on 7 779 euroa. Suomenkielisessä lu-
kiokoulutuksessa vuoden 2021 opiskelijakohtainen kokonaisbudjetti on 
siis noussut 610 euroa vuodesta 2020. Samaan aikaan suomenkieli-
sessä lukiokoulutuksessa kiinteät kustannukset ovat nousseet 452 eu-
roa opiskelijaa kohden. Kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi vuokrat, 
opiskelijaruokailu ja siivouskustannukset. Suomenkielisessä lukiokoulu-
tuksessa erityisesti vuokrakulut ovat kasvaneet perusparannus- ja uu-
disrakennushankkeiden johdosta. Tämä vaikuttaa opetukseen käytet-
tävissä olevaan rahamäärään.

Vuonna 2020 Helsingin kaupungin lukiokoulutus sai Opetushallituksen 
myöntämää valtion erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poik-
keusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Erityisavustus on suuruudel-
taan 2 000 000 euroa, ja sen käyttöaika on 15.9.2020─31.1.2022. 
Avustus on käytettävä lisäopetuksesta sekä ohjauksen ja tukitoimien li-
säämisestä aiheutuviin henkilöstömenoihin. Erityisavustuksella Helsin-
gin kaupungin lukiot ovat lisänneet opiskelijoille tarjottavaa opetusta, 
ohjausta ja tukea oman henkilökunnan toimesta tai palkkaamalla lisää 
opetushenkilöstöä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja 
ryhmäkokojen pienentämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Vesa Korkkulan ja kuuden 
muun valtuutetun talousarvioaloitteesta kaupungin lukioiden opintojak-
sotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä.

Talousarvioaloitteessa esitetään 3 100 000 euron lisämäärärahaa ta-
lousarvioon. Tällä lisämäärärahalla saa aloitteen mukaan 1 000 kurssin 
tai opintojakson verran lisäystä kaupungin lukioiden opintotarjontaan, 
mikä parantaa opiskelijoiden edellytyksiä hakeutua jatko-opintoihin. Li-
säksi aloitteessa esitetään, että lisämäärärahan kohdentamisessa 
huomioidaan kunkin lukion opiskelijamäärä ja positiivinen erityiskohte-
lu. Lisämäärärahan avulla opettajille annetaan myös mahdollisuus ke-
hittää itsenäisesti uusia paikallisia syventäviä opintojaksoja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi
Moa Thors, Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 
310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2021 76 (127)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/18
21.09.2021

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

1 Talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja 
ryhmäkokojen pienentämisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 305
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§ 336
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuksen 
palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi

HEL 2021-003525 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Martina Harms-Aallon talousarvioaloitteesta varhaiskasvatuk-
sen palkkajärjestelmän uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi seuraa-
van lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen vuoden 2021 talousarvioehdotus on laadit-
tu kaupunginhallituksen kaupunkitasoisen menokasvun salliman meno-
raamin pohjalta, mutta ylittää sen. Tätä on perusteltu sillä, että kasva-
tuksen ja koulutuksen asiakasmäärä kasvaa suhteellisesti enemmän 
kuin kaupungin asiakasmäärä, johon kaupunkitason enimmäismeno-
kasvu perustuu. Tästä huolimatta esitys sisältää tuottavuustoimenpitei-
tä noin 15,6 miljoonan euron edestä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön 
palkkojen 20 miljoonan euron tasokorotus tarkoittaisi vastaavien lisä-
säästöjen esittämistä toimialan muihin palveluihin - mittakaavat huo-
mioiden pääosin perusopetukseen. Tästä johtuen talousarvioehdotuk-
sessa ei ole huomioitu aloitteessa esitettyä 20 miljoonan varausta var-
haiskasvatuksen henkilöstön tasokorotuksiin.

Kaupungille valmisteltiin vuonna 2018 pidemmän aikavälin palkkakehi-
tysohjelma, joka pyrkii varmistamaan palkkakilpailukykyä ja osaavan 
työvoiman saatavuutta. Palkkakehitysohjelman avulla nostetaan palk-
kausta niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on rekrytointihaastei-
ta. Palkkakehitysohjelman erillismäärärahoilla on korotettu mm. var-
haiskasvatushenkilöstön palkkoja. 

Kaupunki on varannut palkkakehitysohjelman määrärahat keskitetysti 
erikseen ja siirtänyt niitä sitten toimialojen käyttöön tehtyjen kohden-
nuspäätösten mukaisesti. Lautakunnan näkemyksen mukaan tällaisten 
kohdennettujen palkkojen tasokorotusten määrärahat on jatkossakin 
perusteltua varata talousarviovaiheessa kaupunkitasolla omaksi koko-
naisuudeksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdo-
tuksessa ei ole varauduttu aloitteen mukaisiin määrärahalisäyksiin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

Liitteet

1 Talousarvioaloite, varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisääminen, 
Harms-Aalto Martina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
22.9.2021 mennessä lausuntoa valtuutettu Martina Harms-Aallon ja 18 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta. Aloitteessa esitetään, että 
budjettiin varattaisiin 20 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen palkkajär-
jestelmä uusimiseksi ja palkkojen nostamiseksi kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan valmistelun pohjalta ja ehdottamalla mallilla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, varhaiskasvatuksen palkkamäärärahojen lisääminen, 
Harms-Aalto Martina

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 306
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§ 337
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta lähipäiväkotiperiaatteen valmis-
telusta ja käyttöön ottamisesta Helsingistä

HEL 2021-002893 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Pilvi Torstin talousarvioaloitteesta lähipäiväkotiperiaatteen 
valmistelusta ja käyttöön ottamisesta seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että varhaiskasvatusta suunniteltaes-
sa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti 
huomioitava lapsen etu. Lisäksi varhaiskasvatusta on pyrittävä järjes-
tämään lähellä palvelun käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti 
sekä liikenneyhteydet. 

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisessä huomioidaan lapsen opinpolun 
jatkuminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen 
sekä lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate mahdollisimman hyvin. Helsin-
gissä varhaiskasvatuspaikan myöntämisen perusteista on päättänyt 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto (8.9.2020 § 
34) ja ruotsinkielinen jaosto (15.9.2020 § 16). Huoltaja voi esittää yh-
destä kolmeen hakutoivetta varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin. Lap-
selle myönnetään tarkoituksenmukainen paikka kotia lähellä olevaan 
varhaiskasvatuksen toimipaikkaan, huomioiden varhaiskasvatuksen 
toimipaikkojen paikkatilanne ja tarpeen alkamisajankohta. Osa perheis-
tä valitsee muun kuin lähipäiväkodin varhaiskasvatuspaikakseen, jos 
se esimerkiksi tarjoaa lapselle mahdollisuutta kielikylpyyn tai vuorohoi-
toon.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 3.3.2020 palveluverkkosuun-
nittelun periaatteet, joiden mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus, 
esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, 
jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että 
Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen. Varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen aluejako ja sen mahdollista-
ma yhteinen palveluverkon tarkastelu parantavat varhaiskasvatuksesta 
esiopetuksen kautta perusopetukseen siirtymävaiheiden suunnittelua ja 
arviointia. Yhteiset periaatteet tukevat nykyistä paremmin lähipäiväkoti- 
ja lähikouluperiaatteen toteutumista lapsen kasvun ja opinpolun aikana. 
Perheille muodostuu selkeämpi käsitys, mitä varhaiskasvatuksen ja pe-
rusopetuksen palveluja he saavat lähipalveluna, minkälaisia palveluja 
on oman suurpiirin alueella ja mitä harvemmin tarvittuja palveluja kau-
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punki järjestää keskitetysti. Suurpiiritasoisen aluejaon pohjalta on aloi-
tettu esiopetuksen ja oppilaaksiottoalueiden rajojen yhtenäistämistyö. 
Syksyllä 2021 jokaisessa suurpiirissä järjestetään asukastilaisuudet, 
joissa kuntalaisilla on mahdollista tehdä kehittämisehdotuksia palvelun-
järjestämiseen.

Lukuvuonna 2020–21 suomenkielisten 1. luokkien oppilaaksiottoalueita 
on 77. Koulujen oppilaaksiottoalueet ovat eri kokoisia eikä varhaiskas-
vatuksen palvelu- ja tilaverkkoa ole suunniteltu koulujen oppilaaksiot-
toalueiden mukaan. Nykyisin noin 70 prosenttia suomenkielisessä var-
haiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevista lapsista on oman lähi-
koulunsa perusopetuksen oppilaaksiottoalueen päiväkodissa. Vastaa-
vasti suomenkielisen perusopetuksen 1-luokkalaisista 92 prosenttia oli 
omassa lähikoulussaan syksyllä 2020. 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee, kaikki ikäluokat 
eivät ole varhaiskasvatuksessa. Toimialla on tehty työtä opinpolkujen 
yhtenäistämiseksi. Tämä on hyvä tavoite, johon ei ole vielä päästy.  
varhaiskasvatus Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa lähipäiväko-
tiperiaatetta tulee kehittää peruspiiritasoisesti, joita on Helsingissä 34. 
Tilastollisen peruspiirin alueella voidaan hyödyntää tilastollista väestö-
tietoa osana palvelun suunnittelua ja tarpeen määrittelyä. Tilastolliseen 
tietoon perustuen saadaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja peru-
sopetuksen tarvetta suunniteltua alueen tarpeen mukaan kokonaisuu-
tena yhteen. Peruspiirin alueella on lisäksi mahdollisuudet tilojen jous-
tavampaan käyttöön ja näin myös vähentää investointitarpeita. Monissa 
uusissa tilanhankkeissa sijoitetaan varhaiskasvatuksen ja perusope-
tuksen palvelut samaan kiinteistöön, joka omalta osaltaan tukee yhte-
näistä opinpolkua ja tilojen monipuolista käyttöä. Nykyisin suomenkieli-
sessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 87 prosenttia on oman 
peruspiirinsä palvelussa. Peruspiirien koko vaihtelee. Isoimpien kohdal-
la aluetta voidaan jakaa kahteen alueeseen, kuten esimerkiksi Kaarela 
ja Vuosaari. Pienimpiä peruspiirejä, kuten Alppiharju, pitää aluetta tar-
kastella yhdessä naapuriperuspiirin kanssa. Osalla alueista kaupunki-
rakenne tai päiväkotitarkoitukseen sopivien tonttien tai kiinteistöjen 
puuttuminen hankaloittaa uusien tilojen toteuttamista. Lähipalveluperi-
aatteen kehittämisessä tulevaisuudessa tulee keskityttyä niihin aluei-
siin, joissa on havaittu haasteita lähipalveluiden toteuttamiselle. Alueel-
lisen tarkastelun lisäksi päiväkotipaikan saamista seurataan ja arvioi-
daan säännöllisesti päiväkotimatkojen pituuden näkökulmasta kaksi 
kertaa vuodessa. 

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen paikan myöntämisen periaatteet 
ovat yhdenmukaiset suomenkielisten periaatteiden kanssa. Ruotsinkie-
listä verkkoa tulee kuitenkin tarkastella omana kokonaisuuteen. Ruot-
sinkielisessä varhaiskasvatuksessa palveluverkko on suomenkielistä 
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varhaiskasvatusta harvempi, eikä peruspiiripohjainen aluejako sovellu 
ruotsinkielisiin palveluihin. Ruotsinkielisen esiopetuksen ja perusope-
tuksen oppilaaksiottoalueet ovat tällä hetkellä yhdenmukaiset. Oppi-
laaksiottoalueita on 18.

Helsingissä suomenkielisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden palve-
luohjaus, hakemusten käsittely ja valintapäätösehdotusten sekä pää-
tösten teko siirtyvät keskitetyn palveluohjausyksikön palveluohjaajien 
tehtäviksi loppuvuodesta 2021. Vuoden 2022 alusta paikka osoitetaan 
keskitetyn palveluohjauksen kautta. 

Uudistuksen tavoitteena on laadukas varhaiskasvatuksen ja esiopetuk-
sen palveluohjaus, jossa asiakkaat saavat yhdenvertaista kohtelua ja 
palvelua toteutetaan lähipalveluna. Tiedolla johtaminen vahvistuu ja 
koko kaupungin paikkatilannetta pystytään koordinoimaan keskitetysti.

Lisäksi digitalisaation edistämiseksi aiheena ”Varhaiskasvatuspaikan 
tarjoaminen proaktiivisesti” kaupunginhallitus on myöntänyt erillismää-
rärahan 3,2 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tässä tavoitteena on digita-
lisaatiolla ja analytiikalla mahdollistaa varhaiskasvatuksen palvelujen 
parempi saavutettavuus, toteuttaa lähipäiväkoti-periaatetta ja viestiä 
vanhemmille monipuolisemmin sekä monikielisesti. Tavoitteena on 
myös, että vuoden 2021 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjaus te-
hostuu ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste kasvaa, mikä osaltaan 
tasoittaa koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista.

Valtuustokauden 2017–21 aikana Helsinkiin on toteutettu uusia kunnal-
lisia päiväkotitiloja yli 4400 lapselle. Tämä on lisännyt mahdollisuuksia 
entistä paremmin toteuttaa lähipäiväkoti-periaatetta. Tulevina vuosina 
2022–24 uusia kunnallisia päiväkotitiloja toteutetaan edelleen arviolta 
500–700 paikkaa vuodessa. Tämä mahdollistaa aiempaa laajemman 
osallistumisen kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja myös lähipäiväko-
tipaikan tarjoamisen.  

Helsingin kaupungin strategia ohjaa aloitteen suuntaiseen työhön. Hel-
singin kaupunkistrategian mukaan suomen- ja ruotsinkielinen varhais-
kasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Palveluiden 
järjestämisessä etenemme mahdollisimman yhtenäisten opinpolkujen 
suuntaan, mutta tämä vaatii pitkäjänteistä työtä eikä siihen kaikilta osin 
päästä vielä vuonna 2022. 

Lausunto on aloitteen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Lähipäiväkoti-periaate käyttöön Helsingissä, Torsti 
Pilvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Pilvi Torstin ja 14 muun allekir-
joittaneen talousarvioaloitteesta  lähipäiväkotiperiaatteen valmistelusta 
ja käyttöön ottamisesta Helsingistä. Valmistelu tulee tehdä aloitteessa 
mainitut lähtökohdat huomioiden niin, että lähipäiväkoti-periaate voi-
daan ottaa Helsingissä käyttöön 2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Lähipäiväkoti-periaate käyttöön Helsingissä, Torsti 
Pilvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 307
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§ 338
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Petra Malinin talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päi-
väkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta

HEL 2021-002921 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Petra Malinin talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjatta-
vien päiväkotitilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta seu-
raavan lausunnon:

Tilojen suunnittelun lähtökohtia

Helsingissä on ollut käytössä vuodesta 2014 päiväkotien tilamitoituksen 
perustana kaupunginvaltuuston päätös lapsikohtaisesta 8 m² huoneis-
toalan tilavaatimuksesta. Vuonna 2017 valmistuivat päiväkotien tila-
suunnitteluohjeet, jossa tilasuunnittelun perustana on varautua uusissa 
tilahankkeissa toteuttamaan sisätiloja 8 m² huoneistoalaa lasta kohden. 
Samaa mitoitusta on mahdollisuuksien mukaan toteutettu peruskor-
jauskohteissa, joita viime vuosina on kuitenkin toteutettu vain muuta-
mia. Varhaiskasvatustoiminnan käyttöön varataan aina myös ulkoaluei-
ta, oma piha tai muu aidattu ulkoilualue. Pääosin ulkoilutilaa on voitu 
varata vähintään 12–15 m²/lapsi, poikkeuksena tiiviiseen kaupunkira-
kenteeseen toteutettavat hankkeet. 

Päiväkodin käytössä olevat sisä- ja ulkotilat muodostavat yhdessä op-
pimisympäristön, joka suunnitellaan tukemaan varhaiskasvatuksen ta-
voitteiden saavuttamista. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tavoitteena on, että koko kaupunki toimii oppimisympäristönä. 

Päiväkotien tilasuunnitteluohjetta päivitetään parhaillaan, uusissa 
suunnitteluohjeissa keittiötilat on poistettu lapsikohtaisesta mitoitukses-
ta. Suunnitteluohjeessa tavoitteena on monipuolinen ja muunneltava ti-
larakenne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaa-
timusten mukaan.

Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että varhaiskasvatusympäristön on ol-
tava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lap-
sen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Lisäksi toimitilojen ja toimintaväli-
neiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. 
Tilankäytön osalta ei ole laissa sitovia normeja mitoitukseen liittyen.

Tilojen käyttö ja käytön suunnittelu
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Tällä hetkellä Helsingissä kunnallisissa päiväkodeissa on käytössä 
keskimäärin 9,6 m² sisätiloja lasta kohden. Lapsikohtaisen käytössä 
olevan pinta-alan seuraaminen on tärkeää, mutta tilojen toimivuutta, 
turvallisuutta ja terveellisyyttä tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Erityi-
sesti tulee kiinnittää huomiota tilojen pedagogiseen käytettävyyteen ja 
vuosittain tapahtuvaan lapsiryhmien tarpeiden mukaan tapahtuvaan ti-
lojen käytön suunnitteluun. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla valmistellaan ennen varsinaisen 
tilanhankkeen hankesuunnittelun käynnistymistä tilojen käyttäjien 
kanssa pedagoginen toimintasuunnitelma. Tässä yhteydessä pohdi-
taan etukäteen tilojen ja toiminnan välistä suhdetta sekä tilojen käyttö-
mahdollisuuksia pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilojen mitoitusta keskeisempää on varhaiskasvatuksessa kiinnittää 
huomiota yhteisten tilojen, joustavien oppimisympäristöjen ja lapsiryh-
mille kohdennettujen omien tilojen väliseen suhteeseen. Pienempien 
lasten, alle kolmevuotiaiden lasten kohdalla tilojen tulee muodostaa 
selkeämmin omia rajattuja kokonaisuuksia, jolloin yhteistiloja käytetään 
vähemmän. Isompien lasten kohdalla voidaan käyttää enemmän pien-
ryhmätiloja sekä yhteiskäyttöisiä tiloja. Jokaisella lapsiryhmällä on käy-
tössä oma nimikkotila.

Suunnitteluohjeiden mukaisen akustiikan toteuttaminen vahvistaa tilo-
jen monipuolista käyttöä ja luo miellyttäviä oppimisympäristöjä. Myös 
hygieniatilojen toteuttaminen ohjeistusten mukaisesti tukee varautumis-
ta mahdollisiin tuleviin pandemiatilanteisiin. Sisä- ja ulkotilojen käytön 
vuorottelu osana pedagogista tilojen käytön suunnittelua tuo väljyyttä ti-
lojen käyttöön ja monipuolistaa käytössä olevia oppimisympäristöjä. 

Tilamitoitusten merkittävä vaikutus kustannuksiin

Nykyiset päiväkotitilojen suunnitteluohjeet mitoituksineen tukevat kesäl-
lä 2020 hyväksytyn toimitilastrategian suuntaviivojen mukaisia tavoittei-
ta muun muassa toteuttaa ja ylläpitää laadultaan ja taloudeltaan hallit-
tuja, terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin il-
mastotavoitteet. Lisäksi toimialan toiminnalliset tavoitteet koko kaupun-
gista oppimisympäristönä sekä tilojen yhteiskäytön lisäämisestä tuke-
vat kaupungin tilojen kokonaistaloudellista hyödyntämistä ja tilojen te-
hokasta käyttöä. 

Kuluneella valtuustokaudella uusia kunnallisia päiväkotien tilapaikkoja 
on toteutettu noin 4400 paikkaa. Tämä tarkoittaa noin 44 000 brm². Ti-
lojen rakentamiskustannukset Helsingissä ovat tällä hetkellä keskimää-
rin 4200 euroa/brm². Mikäli tilamitoituksena olisi käytetty 8 m²:n sijaan 9 
m² tämä olisi kasvattanut rakentamisen kustannuksia noin 23 miljoonaa 
euroa ja lisännyt vuokrakustannuksia noin 1,6 milj. euroa vuodessa. 
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Talousarviossa ei ole varauduttu tilamitoituksen muutokseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikoh-
taisen tilamitoituksen nostaminen, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Petra Malinin ja 13 muun alle-
kirjoittaneen talousarvioaloitteesta uusien ja peruskorjattavien päiväko-
titilojen lapsikohtaisen tilamitoituksen nostamisesta

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, uusien ja peruskorjattavien päiväkotitilojen lapsikoh-
taisen tilamitoituksen nostaminen, Malin Petra

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 308
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§ 339
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden kar-
toituksen ja investointisuunnitelman tekemiseen ja määrärahojen 
varaamiseen

HEL 2021-002882 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Paavo Arhinmäen talousarvioaloitteesta lähiöiden palveluiden 
kartoituksen ja investointisuunnitelman tekemisestä ja investointien 
määrärahojen varaamisesta seuraavan lausunnon:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään säännöllistä ja suunni-
telmallista palveluverkkojen kehittämistyötä, jossa tarkastellaan palve-
luiden kehittämistä suomen- ja ruotsinkielisten palveluiden osalta var-
haiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulu-
tuksessa sekä vapaan sivistystyön toiminnassa. Palvelutarjontaa on eri 
ikäisille kaupunkilaisille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mahdol-
lisuudet toimivan lähiön ja ylipäätään kaupungin kehittämisessä liittyvät 
tasapuolisten oppimisen mahdollisuuksien ja laadukkaan kasvatuksen 
ja opetuksen turvaamiseen lapsille ja nuorille. Ennakoidut yhtenäiset 
opinpolut tukevat perheiden arjen hallintaa. Päiväkotien ja koulujen pi-
hat sekä sisätilat toimivat toiminta-aikojen ulkopuolella asukkaiden lei-
kin, virkistyksen, kokoontumisten ja harrastusten paikkoina ja lisäävät 
alueilla yhdessä tekemisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden kehit-
tymistä. 

Toimialan tilapalvelut ja eri palvelukokonaisuudet tekevät kiinteätä yh-
teistyötä, että palveluiden laadun lisäksi palveluiden järjestämisen tila-
tarpeet otetaan huomioon mahdollisimman ennakoivasti. Yhteistä pal-
velutiloihin liittyvää tarkastelua tehdään sekä kaupunkisuunnittelun että 
rakennuttamisen kanssa, mutta myös tiiviissä yhteistyössä muiden toi-
mialojen kanssa, erityisesti kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan liikunta- ja 
nuorisopalveluiden kanssa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 3.3.2020 palveluverkkosuun-
nittelun periaatteet, joiden mukaan suomenkielinen varhaiskasvatus, 
esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, 
jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon kuitenkin siten, että 
Itäinen ja Östersundomin suurpiiri muodostavat yhden alueen. Varhais-
kasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen aluejako ja sen mahdollista-
ma yhteinen palveluverkon tarkastelu parantavat varhaiskasvatuksesta 
esiopetuksen kautta perusopetukseen siirtymävaiheiden suunnittelua ja 
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arviointia. Yhteiset periaatteet tukevat näin nykyistä paremmin lähipäi-
väkoti- ja lähikouluperiaatteen toteutumista lapsen kasvun ja opinpolun 
aikana. Tavoitteena on, että perheille muodostuu selkeämpi käsitys, 
mitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluja he saavat lähi-
palveluna, minkälaisia palveluja on oman suurpiirin alueella ja mitä 
harvemmin tarvittuja palveluja kaupunki järjestää keskitetysti. Syksyllä 
2021 jokaisessa suurpiirissä asukkaille järjestetään tilaisuudet, joissa 
heillä on mahdollista antaa kehittämisehdotuksia kasvatuksen ja koulu-
tuksen palveluista alueella.

Uudesta asuntorakentamisen volyymistä Helsingissä merkittävä osa si-
joittuu täydennysrakentamisalueille muualla kuin kaupungin keskustas-
sa. Tästä syystä kasvatuksen ja koulutuksen palveluita, niiden tarvetta 
ja riittävyyttä tarkastellaan laajasti eri puolilla kaupunkia. Yhteistyössä 
kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuuden ja kaavoituksen asian-
tuntijoiden kanssa on tehty useita alueellisia tarkasteluja vuodesta 
2016 lähtien liittyen olemassa olevien palvelutilojen kehittämistarpeisiin 
ja uusien tilatarpeiden arvioimiseen kaupunginosissa. Tarkasteluja, jot-
ka ovat kohdentuneet lähiöalueille ovat muun muassa Puistolan, Ja-
komäen, Mellunkylän, Suutarila-Siltamäen ja Kaarelan erityisesti Kan-
nelmäen palvelujen parantamiseksi. Erityisesti tarkasteluissa on kiinni-
tetty huomiota riittäviin palveluihin alueilla ja tilojen kunnostamiseen tai 
uusien rakentamiseen, jotta palvelut voidaan järjestää terveellisissä ja 
turvallisissa tiloissa. Näissä kaikissa tarkasteluissa suunnitteluun on 
osallistettu aktiivisesti asukkaita ja alueen muita toimijoita. 

Tulevina vuosina AM-ohjelmassa määritettyjen kaupunkiuudistusaluei-
den kehittämiseen tullaan osoittamaan kaupunkitasoisesti erityisiä toi-
menpiteitä. Kaupunkiuudistusalueilla Malmi, Mellunkylä ja Kannelmäki-
Malminkartano toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kou-
luissa ja päiväkodeissa sekä lukioissa erilaisia lasten ja nuorten hyvin-
vointia ja oppimista tukevia hankkeita. Tämän lisäksi näillä alueilla ra-
kennuksia eli tilaverkkoja tullaan kehittämään laajasti. Kaikilla näillä 
alueilla on myös hankkeita, joissa leikkipuistotoiminnan rakennuksia on 
uusittu tai tullaan uusimaan ja samalla parannetaan leikkipuistojen ul-
koalueita, jotka ovat monipuolisia virkistyspaikkoja alueen eri ikäisille 
asukkaille. Aloitteen mukaista lähiötarkastelua ja tullaan tekemään eri-
tyisesti kaupunkiuudistusalueilla vuonna 2022 toimialojen yhteistyönä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan säännöllisten palveluverkkotar-
kastelujen ja muiden toimialojen kanssa tehtyjen alueellisten tarkastelu-
jen perusteella kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää vuosittain 
uusia tilatarpeita ja korjaushanketarpeita kaupungin talonrakentamis-
hankkeiden rakentamisohjelmaan. Kiinteistöjen kehittämistä hidastaa 
investointimäärärahojen rajallisuus ja toteuttajaresurssien puute. Erityi-
sesti kasvatuksen ja koulutuksen käytössä olevien mutta muidenkin 
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palvelutoiminnan käytössä olevien kiinteistöjen korjausvelan haltuunot-
toon entistä paremmin tarvitaan jatkossakin riittäviä määrärahavarauk-
sia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotukseen ole 
tehty erillisiä varauksia aloitteen toteuttamiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -
investointisuunnitelma, Arhinmäki Paavo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lau-
suntoa 22.9.2021 mennessä valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 14 muun 
allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta, että vuoden 2022 talousarvioon 
varataan määrärahat kattavan lähiöiden palveluiden kartoituksen ja in-
vestointisuunnitelman tekemiseen ja sitä seuraavien vuosien talous-
suunnitelmaan varataan määrärahat monivuotisen investointisuunni-
telman toteuttamiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, Helsingissä on maailman toimivimmat lähiöt -
investointisuunnitelma, Arhinmäki Paavo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 310
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§ 340
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Amanda Pasasen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautisvä-
lineiden pilotin toteuttamisesta

HEL 2021-002894 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Amanda Pasasen talousarvio-
aloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamisesta: 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kehotti (9.2.2021 § 22) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialaa käynnistämään pilotin maksuttomien kuukautis-
välineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitok-
sissa.  Kaupunginvaltuusto päätti (2.6.2021 § 170) palauttaa valmiste-
luun Amanda Pasasen valtuustoaloitteen maksuttomien kuukautisväli-
neiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Valtuusto edellytti eri-
laisten jakelumahdollisuuksien kartoittamista sekä valmistautumista ra-
jatun kokeilun käynnistämiseen perusopetuksessa ja toisen asteen op-
pilaitoksissa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta totesi lausunnossaan 
(24.8. 2021 §10), että koulu- ja opiskeluterveydenhuolto soveltuu par-
haiten kokeilun järjestäjäksi. Lausunnossa edellytettiin, että seuraavan 
vuoden talousarviossa osoitetaan resurssit pilotoinnin kokeiluun. Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta kehotti pilotin järjestämistä tiiviissä yhteis-
työssä sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi lausunnossaan 
(31.8.2021 § 170), ettei maksuttomien kuukautisvälineiden jakaminen 
kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
perustehtäviin. Lautakunta esitti jakelukokeilun järjestämistä tiiviissä 
yhteistyössä nuorten, kouluterveydenhuollon, terveystiedon opettajien, 
perhekeskusten ja alan järjestöjen kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on kartoitettu pilotoinnin toteu-
tusta neljässä yksikössä: peruskoulussa, suomenkielisessä lukiossa, 
ruotsinkielisessä lukiossa ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston Vilppulan-
tien toimipaikassa. Pilotissa maksuttomat kuukautisvälineet tarjottaisiin 
kaikille kokeiluun mukaan haluaville oppijoille. Laskennallisesti tämä 
tarkoittaisi yhteensä noin 1 600 oppilasta ja opiskelijaa. Jotta oppijat 
pääsisivät vaikuttamaan pilotoinnin sisältöön ja toteutukseen, toteutet-
taisiin pilotointi alusta loppuun asti yhteistyössä heidän kanssaan. Kes-
keistä pilotissa olisi vaikuttavuuden arviointi alku- ja loppukyselyjen 
avulla.
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Kuukautisvälineitä jaettaisiin pilotoinnin aikana neljän kuukauden ajan. 
Jos oppilaitosten kaikki menstruoivat oppijat osallistuisivat pilotointiin, 
välineitä tarvitsisi yhteensä 1 600 henkilöä. Kuukautisvälineiden hinnat 
vaihtelevat, mutta halvin terveyssidepakkaus olisi hinnaltaan 1,04 eu-
roa ja tamponipakkaus 1,10 euroa. Kuukuppien hinta-arvio olisi 30 eu-
roa. Pilottiin osallistuva oppija tarvitsisi kuukautissiteitä tai tamponeja 
kaksi pakettia kuukaudessa. Oppija, joka valitsisi pilotissa käytettäväk-
seen kuukupin, tarvitsisi kuukupin lisäksi aloitustarvikkeet.  Mikäli pilo-
tointiin osallistuvista oppijoista 40 prosenttia käyttäisi kuukautissiteitä, 
40 prosenttia tamponeja ja 20 prosenttia kuukuppeja, olisivat kokonais-
kustannukset kuukautisvälineille neljälle kuukaudelle 21 000 euroa.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on selvitetty maksuttomien kuu-
kautisvälineiden jakelua. Kuukautisvälineiden jakelussa on huomioitava 
asian sensitiivisyys ja henkilökohtaisuus. Jakelun tulee tapahtua pai-
kassa, joka ei herätä huomiota, ja mahdollisen jakajan tulee herättää 
oppijassa luottamusta. Jakelu voidaan järjestää joko automaateilla tai 
henkilöstöresursseilla. Pilotin tarkkoja kustannuksia ei pystytä etukä-
teen arvioimaan, sillä ne selviävät vasta käyttöasteen vahvistuttua. 

Yksi vaihtoehto pilotoinnin toteuttamiseen olisi kuukautisvälineiden ja-
kelun järjestäminen automaatilla. Tällä hetkellä ei ole olemassa muita 
kuin akuuttiin tarpeeseen suunnattuja kuukautisvälineautomaatteja. 
Markkinoilta ei löydy automaatteja, jotka mahdollistaisivat käyttäjille 
räätälöityjen kuukautisvälineiden noudon kuukausittain. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan selvitysten mukaan automaatti on toteutettavis-
sa, mutta sen suunnittelu vaatii yhteiskehittelyä jakeluautomaatteja tar-
joavien yritysten kanssa. Vuokrattavia automaatteja ei ole markkinoilla 
toistaiseksi tähän tarkoitukseen saatavilla. Eräs hoitotarvikkeiden jake-
luautomaatteja myyvä yritys arvioi yhden laitteiston hinnaksi 20 000 eu-
roa. Yksikön ostama lokerikko mahdollistaisi 20 oppijan noudon päivää 
kohden. Tämän lisäksi tuotteiden tilauksesta, automaatin päivittäistäy-
töstä ja asiakastyöstä vastaisi erikseen palkattava työntekijä. Kuukau-
tisvälineiden jakaminen automaatilla tulisi yrityksen hinta-arvion mu-
kaan olemaan neljän yksikön osalta 80 000 euroa. Kun summaan lisä-
tään työntekijä- ja kuukautisvälinekustannukset, nousevat pilotin koko-
naiskustannukset yli 110 000 euroon.

Toinen vaihtoehto pilotoinnin toteuttamiseen olisi palkata kiertävä kuu-
kautisvälineiden jakelija. Sosiaali- ja terveyslautakunta (19.1.2021 § 13) 
totesi lausunnossaan, ettei ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kuulu terveydenhuoltolain mukai-
siin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. Koska välinei-
den jakaminen ei myöskään kuulu opettajien virka- ja työehtosopimuk-
sen mukaisiin työtehtäviin, tulisi kuukautisvälineiden jakelijaksi palkata 
työntekijä. Tällöin välineet tilattaisiin suoraan yksikköihin ja jakelija hoi-
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taisi kuukautisvälinepakettien räätälöinnin ja jakamisen käyttäjäkohtai-
sesti. Tässä toteutuksessa haasteena olisi välineiden varastointi ja ja-
kelu sellaisessa paikassa, joka mahdollistaisi oppijalle kuukautisväli-
neiden noutamisen huomiota herättämättä. 

Maksuttomien kuukautissuojien pilotissa kuukautisvälineiden jakelija 
palkattaisiin viidelle kuukaudelle, jolloin palkkakustannukset olisivat 25 
500 euroa. Projektikoordinaattorin palkka ja kuukautisvälineiden han-
kintakustannukset tulisivat karkeasti arvioituna olemaan yhteensä noin 
46 000 euroa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että maksuttomien kuukautis-
välineiden jakaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pe-
rustehtäviin. Vuoden 2022 talousarvioehdotukseen ei ole huomioitu 
määrärahaa maksuttomien kuukautisvälineiden pilotoinnin toteuttami-
seksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: Korvataan kappaleen 9 ensimmäinen lause 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. "

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan kappaleen 9 ensimmäinen lause 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. "

Jaa-äänet: 7
Ted Apter, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia Kopra, Sini Korpi-
nen, Markku Rantahalvari, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 5
Jussi Chydenius, Vesa Korkkula, Vesa Lahtinen, Petra Malin, Ozan 
Yanar
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Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
7 - 5 (1 tyhjä). 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttami-
nen, Pasanen Amanda

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt lausuntoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnalta 22.9.2021 mennessä valtuutettu Amanda Pasasen ja 19 
muun allekirjoittaneen talousarvioaloitteesta maksuttomien kuukautis-
välineiden tarjoamisesta vähävaraisille ja nuorille. Aloitteessa esite-
tään, että ensi vuoden talousarvioon varataan riittävä määräraha mak-
suttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttamiseksi kouluissa ja ter-
veyskeskuksissa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
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Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274
mari.mulari(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, maksuttomien kuukautisvälineiden pilotin toteuttami-
nen, Pasanen Amanda

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 312
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§ 341
Asioinnin tietojärjestelmän kehittämis- ja ylläpitotöiden hankinta

HEL 2021-009380 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia asioinnin tietojärjestel-
män kehittämis- ja ylläpitotöitä Futurice Oy:ltä vuosille 2021-2022. 
Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 3 500 000 euroa.

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

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

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

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli tietohallintopäällikkö Soili Haapa-
la. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto_354445
2 Hankinnan_kuvaus
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

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

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

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

Resurssivuokralla toteutettavassa ketterässä kehityksessä hankittavat 
asiantuntijat suorittavat tilaajan määräämiä tehtäviä. Tällä tavalla toteu-
tetussa ohjelmistokehityksessä tilaaja vastaa kehitystyölle asetettujen 
lopputulosten saavuttamisesta.

Ohjelmistokehityksen lopputulokset määräytyvät tilaajan työnohjauk-
sen, asiantuntijaresurssien tehokkuuden ja yhdessä työskentelevien 
asiantuntijoiden yhteistyön perusteella.

Nyt hankittavan sovelluskehityksen asiantuntijaresurssit kohdistuvat 
asioinnin tietojärjestelmän jatkokehittämiseen. Kehittämisen tuloksena 
digitalisoidaan palveluita ja tuotetaan varhaiskasvatuksen osakokonai-
suuteen seuraavat sisällöt: Siirto ja muutoshakemukset, tuloselvityslo-
makkeet, varhaiskasvatuksen maksupäätökset sekä proaktiivinen var-
haiskasvatus paikan tarjoaminen, jolla voidaan ennakoida varhaiskas-
vatuspaikkojen tarvetta alueittain.
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Perusopetuksen kokonaisuuteen tuotetaan seuraavat sisällöt: Painotet-
tuun opetukseen hakeutuminen sekä proaktiivisen esiopetuspaikkojen 
tarjoamisen ja hakeutumisen toiminnallisuudet.

Hankintamenettely

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

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta- 
järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dy-
naamisessa hankintajärjestelmässä 15.6.2021, määräaika tarjousten 
jättämiselle oli 10.8.2021.

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia kehitystiimistä, joka koostui 
koodaavasta arkkitehdistä, UX/UI-suunnittelijasta ja kolmesta ohjelmis-
tosuunnittelijasta ja kahdesta pilviasiantuntijasta.

Lisäksi hankinnan perusteella on mahdollista hankkia toimittajalta tar-
jouksessa esitetyillä hinnoilla täydentäviä asiantuntijaresursseja eri ke-
hitystiimeihin sekä hankkia joustavasti lyhytkestoista pilviympäristön yl-
läpitoon liittyvää asiantuntijatyötä.

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

Määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jätti yksi 
tarjoaja: Futurice Oy.

Tarjousten vertailua ei ole tarpeen tehdä, koska tarjouspyyntöön saatiin 
vain yksi tarjous.

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

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

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

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailua ei ole tarpeen tehdä, koska tarjouspyyntöön saatiin 
vain yksi tarjous.

Keskeisimmät sovelletut säännökset

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

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

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta päät-
tää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päät-
tää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 2 momentti 3 
kohta).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintavaltuudet on viimeksi 
päivitetty kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä (20.10.2020 § 
250). Yli 500 000 euron hankinnoista päättää kasvatus- ja koulutuslau-
takunta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi
Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto_354445
2 Hankinnan_kuvaus
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus
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§ 342
Karpalokuja 7 B toiminnan muutos, leikkipuisto Kurkimäen toimin-
nan lakkaaminen ja tilojen käyttäminen päiväkodiksi

HEL 2021-005800 T 05 01 04

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa leikkipuisto Kurki-
mäen toiminnan 30.9.2021 lukien osoitteessa Karpalokuja 7 B, 00940 
Helsinki. Leikkipuiston käytössä olleet tilat otetaan päiväkotikäyttöön 
osaksi varhaiskasvatusyksikkö Inari-Jousi-Kuovia viimeistään 3.1.2022 
alkaen.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Irma Sihvonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62508

irma.sihvonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mellunkylässä toimii tällä hetkellä neljä leikkipuistoa: leikkipuisto Kiikku, 
Kipinäpuisto, Lampi ja Mellunmäki. Korona –aikana leikkipuisto Kurki-
mäessä ei ole ollut toimintaa. Leikkipuiston tiloissa tapahtui vesivahinko 
alkuvuodesta 2021 ja leikkipuisto on ollut toistaiseksi suljettu. Leikki-
puisto Kurkimäen toiminta on ollut vähäistä ennen koronaa  kerholaisia 
on ollut muutamia (5) ja koululaisten määrä (14) iltapäivätoiminnassa 
oli vähäistä. 

Kontulan alueen lapsille ja lapsiperheille saatiin uudelleen käyttöön 
Lampipuiston alue, kun leikkipuisto Lammelle kunnostettiin uudet tilat 
päiväkoti Lammikon yhteyteen vuonna 2018 ja samassa yhteydessä 
leikkipuiston ulkoaluetta kehitettiin ja parannettiin laajasti. Kesällä 2020 
puistoalueelle valmistui piharakennus, jossa wc- tilat, ja katettu toimin-
tatila asiakkaiden käyttöön sekä varastotiloja.
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Leikkipuisto Kurkimäestä yhden kilometrin etäisyydellä sijaitsevat leik-
kipuistot Kiikku ja Kipinäpuisto. Etäisyys leikkipuisto Lampeen on 1,6 
km ja Mellunmäkeen 3,4 km. Lisäksi leikkipuisto Myllynsiipeen on mat-
kaa 1,8 km. Leikkipuisto Mellunmäen uusi korvaa rakennus on ajoitettu 
talonrakentamisohjelmaan vuosina 2022-23 rakennettavana hankkee-
na. 

Mellunkylän peruspiirissä 1-6 vuotiaiden lasten määrä on viimeisimmän 
väestöennusteen mukaan lisääntymässä vuodesta 2019 vuoteen 2023 
reilulla 50 lapsella. Väestöennusteen mukaan tämän jälkeen väestön 
määrä alkaisi vähitellen laskea. Mellunkylä on yksi kaupunkiuudistusa-
lueista. Kaupunkiuudistusalueilla tavoitellaan tulevaisuudessa merkittä-
vää määrää täydennysrakentamista, joten on mahdollista, että väestö-
pohjan laskua ei tule tapahtumaan. Lisäksi alueella on tavoitteena var-
haiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. 

Mellunkylässä on lisätty vuonna 2021 varhaiskasvatuspaikkoja 21 
paikkaa päiväkoti Kontulan yhteyteen. Palveluntarpeeseen vastaami-
seksi tarvitaan akuutisti lisätiloja. Talonrakentamisohjelma vuosille 
2021-30 sisältää useita päiväkoti ja päiväkoti-koulu hankkeita, joissa 
voidaan toteuttaa tulevaisuudessa lisää tiloja alueen palvelutarpeen 
mukaan. Tulevia hankkeita ovat muun muassa päiväkoti Tunturin ja 
Kontulan korvaavat uudisrakennukset, Kontulan ala-asteen ja päiväko-
din tilat, Laakavuoren koulu- päiväkotirakennuksen perusparannus ja 
uusi päiväkoti Mellunmäkeen.

Karpalokuja 7 B:ssä olevat tilat ovat laajuudeltaan yhteensä noin 248 
m2.  Tiloissa on vuoden 2021 alusta käynnistynyt vesivahingon kor-
jaustyöt, samassa yhteydessä tehdään toiminnallisia muutostöitä, jotka 
mahdollistavat tilojen käyttötarkoituksen päiväkotitoiminnalle. Tiloihin 
saadaan paikkoja noin 30 lapselle. Toiminta on suunniteltu liittää osaksi 
varhaiskasvatusyksikkö Inari-Jousi-Kuovia.

Leikkipuisto Kurkimäen toiminnan lakkautusta ja tilojen käyttöönottoa 
muuhun varhaiskasvatuksen toimintaan on valmisteltu johtavan leikki-
puisto-ohjaajan ja päiväkodinjohtajien kanssa. Suunnitelmaa on käsitel-
ty henkilöstön kanssa yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti. Koska 
leikkipuiston tilat ovat olleet suljettuna, henkilöstö on jo sijoitettu alueen 
muihin leikkipuistoihin.

Alueen asukkaita on tiedotettu leikkipuisto Kurkimäen korona-aikaisista 
toiminnan järjestelyistä ja vesivahingon aiheuttamasta sulkemisesta. Ti-
loissa ei ole ollut pysyvää asiakastoimintaa lähes vuoteen. Suunnitel-
masta tilojen käyttöönottoon päiväkotitoimintaa varten on tiedotettu 
leikkipuiston internet-sivuilla elokuun 2021 alussa.
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Tila tulee edelleen palvelemaan alueen lapsiperheitä päiväkotitilana. 
Muutos lisää mahdollisuutta saada varhaiskasvatuspaikka lapsille lä-
heltä kotia Mellunkylän alueella.

Karpalokuja 7 B tilojen käyttöönotto kasvattaa vuokrakustannuksia ti-
loihin tehtävien korjausten ja toiminnallisten muutostöiden verran. Arvio 
tilojen vuokrakustannuksista on 18,24 m2/ m2, joka on 4 525 euroa 
kuukaudessa ja 54 295 euroa vuodessa. Leikkipuisto Kurkimäen vuok-
ra on ollut noin 37 050 euroa vuodessa.

Vaikutusten arviointi

Alueen muissa leikkipuistoissa on mahdollista järjestää laadukkaasti 
sekä koululaisten toimintaa, pienten lasten kerhotoimintaa sekä muuta 
avointa varhaiskasvatuksen toimintaa. Vapautuvien tilojen käyttöönotto 
päiväkotiryhmille mahdollistaa varhaiskasvatuspalvelun.  Leikkipuisto 
Kiikun ja Kipinäpuiston tilat mahdollistavat edelleen leikkipuistotoimin-
nan järjestämisen peruspiirissä lähipalveluna.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta
päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1 §).

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Irma Sihvonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62508

irma.sihvonen(a)hel.fi
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalvelut
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§ 343
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Holkkitie 5 
sijaitsevan Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen 
uudisrakennuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
12.8.2021 päivätystä Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon 
kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta 
(liitteet 1 ja 2). 

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

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Julia Petters-
son Hakava. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (6):

"Lautakunta suhtautuu varauksellisesti siihen, että tiloja suunnitellaan 
3000 opiskelijalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennalli-
sesti 4500 opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista 
tapahtuu myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite 
siitä, että jatkuvasti 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuoli-
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sissa tiloissa liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostami-
seen. Myöskään oppilaitoksen tilojen käyttö klo 8-20 välisenä aikana ei 
ratkaise tilojen ahtaudesta aiheutuvia ongelmia. Tämän vuoksi lauta-
kunta edellyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 
22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista osoitteissa Vuokkiniemenkatu 30, 
Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaatti-
sesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilan-
netta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin pääte-
tään mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä ole-
vien tilojen luopumisista."

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (6): "Lautakunta 
suhtautuu varauksellisesti siihen, että tiloja suunnitellaan 3000 opiskeli-
jalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennallisesti 4500 
opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista tapahtuu 
myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite siitä, että 
jatkuvasti 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuolisissa tiloissa 
liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostamiseen. Myös-
kään oppilaitoksen tilojen käyttö klo 8-20 välisenä aikana ei ratkaise ti-
lojen ahtaudesta aiheutuvia ongelmia. Tämän vuoksi lautakunta edel-
lyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 22, Nil-
siänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista osoitteissa Vuokkiniemenkatu 30, Abra-
ham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaattisesti 
luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilannetta 
ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin päätetään 
mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä olevien ti-
lojen luopumisista."

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia 
Kopra, Sini Korpinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Mirita 
Saxberg, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Vesa Korkkula, Vesa Lahtinen, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
10 - 3. 
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Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto 12082021
2 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Stadin am-
matti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen elin-
kaarihankkeen hankesuunnitelmasta 12.8.2021. Kohde sijaitsee osoit-
teessa Holkkitie 5, Vartiokylän kaupunginosassa. 

Tilat ovat Kaupunkiympäristötoimialan arvion mukaan huonokuntoisia 
ja laajan peruskorjauksen tarpeessa. Kaupunkiympäristötoimialan 
vuonna 2018 tekemän arvion mukaan Sturenkadun ja Nilsiänkadun 
toimipisteiden korjausvelka-arvio oli noin 90 milj. euroa. Lisäksi nykyi-
set tilat eivät peruskorjattunakaan vastaisi toiminnallisiin tavoitteisiin ja 
vaatimuksiin eikä mahdollistaisi tilojen joustavaa käyttöä

Uuden kampuksen tilat suunnitellaan noin 3 000 läsnäolevalle opiskeli-
jalle. Opiskelijoiden kokonaismäärä on noin 4 500, josta noin kolman-
nes oppii työelämässä. Lisäksi opetusta annetaan kl 8-20 ja ympärivuo-
tisesti. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityk-
sessä ja siihen ei ole tullut muutoksia. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mahdollista luopua tiloista 
osoitteessa Sturenkatu 18–20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista 
Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä 
Holkkitie 5 nykyisistä tiloista Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäy-
tön suunnitelman vuosille 2018-2028 mukaisesti uudishankkeen tilojen 
valmistuttua.
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Suunnitellut tilat Holkkitie 5:ssa otetaan käyttöön kalustettuna tammi-
kuuhun 2026 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästy-
minen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisä-
kustannuksia toimialalle. 

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla ediste-
tään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, 
vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan ener-
giatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan opiskelijoiden ja nuorten arkea

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

Piha-alueet varustetaan liikkumisvälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja liikkumistilana. Piha-
alueet tarjoavat sekä oppilaitoksen käyttäjille ja alueen asukkaille mo-
nipuoliset liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja opiskelijoita osallistetaan 
pihan suunnitteluun.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilat edistävät ammatillisen koulutuksen reformin ja tutkinnon perusteiden toteuttamista

Ammatillisen koulutuksen reformi on muuttanut koulutusta ja pedago-
giikkaa ja sen myötä oppilaitoksen tiloja käytetään joustavasti kl 8-20. 
Oppimista voi tapahtua ympärivuotisesti.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman mukaisesti 
koulutuksen keskittäminen nykyistä vähempiin toimipaikkoihin tehostaa 
ja monipuolistaa toimintaa, mahdollistaa tilojen joustavaa käyttöä ja vä-
hentää investointi- ja käyttökustannuksia. Nykyisten tilojen laaja perus-
korjaaminen ei toteuttaisi toiminnallisia tavoitteita eikä mahdollistaisi ti-
lojen joustavaa käyttöä. Vanhoista tiloista luopuminen mahdollistaa 
myös kaupungin tilojen kehittäminen alueellisten tarpeiden mukaan. 
Tulevaisuudessa Stadin ammatti- ja aikuisopisto keskittyy Myllypuron ja 
Roihupellon uusille kampuksille, lähelle muita koulutuksen yhteistyö-
kumppaneita kuten Metropolian ammattikorkeakoulu.
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Stadin ammatti- ja aikuisopistossa annetaan usean alan ammatillista
koulutusta kaupunkitasoisesti. Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat
ammatillisten perustutkintojen, ammatti-ja erikoisammattitutkintojen li-
säksi mm. oppisopimuskoulutus sekä valmentava koulutus. Jatkuva 
opiskelijaksi hakeutuminen ja yksilöllinen opinnoissa eteneminen edel-
lyttävät uudenlaista pedagogista mallia, joka perustuu suurempiin op-
pimisyhteisöihin, joista vastaa opettajatiimi.

Pedagogisen toimintamallin mukaisia laaja-alaisia opiskelupolkuja tue-
taan tilojen sijoittelulla. Tilat mahdollistavat eri toimijoiden yhteistyön
tukemalla oppijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja, sekä tarjoamalla yrittä-
jämäisen tavan kasvaa ammattiin.

Hankkeessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen pedagogisesti mo-
nipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edis-
tävät toimintaa ja takaavat opiskelijoille hyvän ympäristön oppia ja kas-
vaa. Joustavat tilaratkaisut mahdollistavat tieto-ja taitopajojen toimimi-
sen aktiivisena osana ympäristöä sekä kampus- ja yritysyhteistyötä. 
Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien 
taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten suunnitteluohjeiden 
mukaan

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on noin 1 258 979 
euroa/kk (31,97 euroa/m²/kk) eli 15 107 743 euroa vuodessa sisältäen 
siivouskustannukset. Neliövuokran perusteena on 39 380 htm². Lopulli-
nen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan 
hankkeen valmistuttua. Hankkeen nykyinen vuokra on 11 344 758 € 
euroa vuodessa sekä siivouskustannukset noin 800 000 euroa vuodes-
sa. Toteutettava hanke lisää vuokra- ja siivouskustannuksia noin 2 963 
000 euroa vuodessa.

Väistötilojen vuokrakustannukset ovat noin 8,6 milj. euroa uudisraken-
nuksen valmistumiseen asti. Vuokrakustannukset eivät sisälly hank-
keen kokonaisvuokraan. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan alustavasti 12 300 000 euroa, josta tieto- 
ja viestintäteknologian kustannuksia noin 300 000 euroa. Muuttokus-
tannusarvio on noin 546 000 euroa. Siivouskustannukset sisältyvät 
vuokraan. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteen-
sä noin 20 500 000 euroa/vuosi.

Väistötiloja tarvitaan vain nykyisten Holkkitien toiminnoille
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Väistötilat tarvitaan Holkkitie 5 toiminnan osalta, johon uusi kampus si-
joittuu. Holkkitie 5:n toiminnot (mm. varastologistiikka) siirtyvät vuokrati-
loihin Tattariharjuun, os. Valuraudankuja 3, sekä Malmin lentokentälle, 
jonne toteutetaan isojen ajoneuvojen ajoharjoittelu ja joitain ajoneuvo-
jen huoltoharjoittelutiloja Patria-halliin. Muut Roihupellon kampukselle 
sijoittuvat opetusalat voivat toimia uudisrakennuksen valmistumiseen 
asti omissa tiloissaan osoitteissa Sturenkatu 18-20 ja 22, Nilsiänkatu 3 
ja 6, Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4 ja Elimäenkatu 23. 
Väistötiloja tarvitaan uudisrakentamisen valmistumiseen asti.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
15.6.2021 osoitteeseen Holkkitie 5 rakennettavan uudisrakennuksen 
tarveselvityksen. Holkkitie 5, uudisrakennus Stadin ammatti- ja aikuis-
opiston käyttöön, hankesuunnitelma on hyväksytty Kaupunkiympäristö-
lautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 26.8.2021. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, asemakaavoituksen, 
katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen 
edustajia. Esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä kuullaan elinkaarihank-
keen suunnitteluratkaisun edetessä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Oppilaitoksen edustajat ovat osallistuneet hank-
keen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnalli-
sen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta 
suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Opiskelijoita osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun. 

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

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto 12082021
2 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto liitteet

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.08.2021 
§ 73

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Tulppakuja 3 / Holkkitie 5, 00880 Helsinki, kaup.osa 45, Vartiokylä

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupel-
lon kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen 12.8.2021 päivä-
tyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 
noin 44 050 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 176 miljoonaa euroa huhtikuun 2021 kustannustasossa 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antáa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon. Lisäksi jaosto esitti, että uudisrakennus 
rakennetaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen. 

Käsittely

26.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta, ettei Sari Hilden esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 
eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Sari Hilden (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Arja Törmä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866
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erkki.huitti(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 231

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Vartiokylään osoittee-
seen Holkkitie 5 toteutettavan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihu-
pellon kampuksen uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

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

Käsittely

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana Julia Pettersson Hakava ja Petri Heinilä. 
Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (3):

"Lautakunta suhtautuu varauksellisesti siihen, että tilat suunnitellaan 
3000 opiskelijalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennalli-
sesti 4500 opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista 
tapahtuu myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite 
siitä, että 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuolisissa tiloissa 
lautakunnan mielestä liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön 
tehostamiseen. Siksi lautakunta edellyttää, että nykyisistä tiloista osoit-
teissa Sturenkatu 18–20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista
Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä 
Holkkitie 5 ei automaattisesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen 
yhteydessä, vaan tilannetta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan 
ja myöhemmin päätetään mahdollisista ammatillisen koulutuksen ny-
kyisessä käytössä olevien tilojen luopumisista."

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (3): "Lautakunta 
suhtautuu varauksellisesti siihen, että tilat suunnitellaan 3000 opiskeli-
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jalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennallisesti 4500 
opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista tapahtuu 
myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite siitä, että 
1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuolisissa tiloissa lauta-
kunnan mielestä liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehos-
tamiseen. Siksi lautakunta edellyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa 
Sturenkatu 18–20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista
Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä 
Holkkitie 5 ei automaattisesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen 
yhteydessä, vaan tilannetta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan 
ja myöhemmin päätetään mahdollisista ammatillisen koulutuksen ny-
kyisessä käytössä olevien tilojen luopumisista."

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Emma Kari, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias 
Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Fatim Diarra

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Vesa Korkkulan vastaehdotuk-
sen äänin 10-2. Tyhjää äänesti 1.

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

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2021 112 (127)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/27
21.09.2021

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

§ 344
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mari Holopaisen val-
tuustoaloitteesta koskien Vihreä Lippu –ohjelman osallistumisen 
mahdollistamista kouluille ja päiväkodeille

HEL 2021-006769 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Ozan Yanar: Pöydälle.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 28784

anssi.almgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.06.2021 Holopainen Mari  Vihreä lippu -ohjelmaan 
osallistumisen mahdollistaminen kouluille ja päiväkodeille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon liitteenä 
olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta koskien Vihreä Lippu –
ohjelman osallistumisen mahdollistamista kouluille ja päiväkodeille. 

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristösertifikaatti 
kasvatusalalle. Vihreä lippu –ohjelmaa koordinoi FEE Suomi (Founda-
tion for Environmental Education) ja sen tarkoitus on innostaa lapset ja 
nuoret oppimaan kestävän tulevaisuuden tietoja ja taitoja konkreettisen 
tekemisen kautta. Ohjelmassa lapset ja nuoret kehittävät oman oppimi-
sympäristönsä arkea kestävämmäksi yhdessä opettajien ja kasvattajien 
kanssa. Toteutuksessa perehdytään yhteen kestävyysteemaan kerral-
laan (esim. ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus) ja tutkitaan 
siihen liittyviä ratkaisu- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suomessa Vih-
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reä lippu –ohjelmassa on mukana yli 300 päiväkotia, koulua ja oppilai-
tosta, joista Helsingin osuus on 41 yksikköä. Vihreä lippu on osa kan-
sainvälistä Eco Schools –ohjelmaa, jossa on mukana oppilaitoksia 68 
maasta. 

Vihreä lippu –ohjelma tukee sekä valtakunnallisen varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteiden että Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman 
sisältöjä ja tavoitteita. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteissa nostetaan esille koulun tehtävä kestävän tulevaisuuden ra-
kentajana. Lisäksi Vihreä lippu –ohjelman edistäminen on kirjattu konk-
reettiseksi toimenpiteeksi Hiilineutraali Helsinki –toimenpideohjelmassa 
(toimenpide 92). Vihreä lippu –ohjelman tavoitteet edistävät myös Hel-
singin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 
(2021-2028), jossa todetaan, että helsinkiläisten luontosuhdetta vahvis-
tetaan ja tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä lisä-
tään. 

Kestävän kehityksen kasvatukseen kuuluu opetussuunnitelmien mu-
kaan ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden 
kokonaisuudet. Kestävyyskasvatuksen mukaisia konkreettisia toimenpi-
teitä edistetään myös ilman Vihreä lippu –ohjelmaa, koska ne ovat osa 
opetussuunnitelmien tavoitteita. Vihreä lippu –ohjelma vahvistaa kui-
tenkin ekologisen kestävyyden käsittelyä ja tukee myös muita kestä-
vyyskokonaisuuksia. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala järjesti yhdessä FEE Suomen kanssa Vihreä lippu –infoja ke-
väällä 2020. Infotilaisuuksiin osallistui useita kymmeniä kasvatusalan 
ammattilaisia, joten kiinnostua ohjelmaa kohtaan on selvästi olemassa.

Vihreä lippu –ohjelmaan osallistuminen maksaa alle sadan hengen yk-
sikölle vuodessa 275€ ja yli sadan hengen yksikölle 550€. Kestävän 
Vihreä lippu -tason saavuttaneille yksiköille maksu on 150 euroa vuo-
dessa. Osallistuja voi anoa Kestävälle Vihreä lippu -tasolle pääsyä 
kolmen hyväksytyn Vihreä lippu -projektinsa jälkeen, eli aikaisintaan 
neljännestä toimintavuodesta alkaen.  Helsingin peruskoulujen määrä 
on yhteensä 97 ja niistä 95 yksikköä on yli sadan hengen yksiköitä. Mi-
käli jokainen perusopetusyksikkö haluaisi osallistua ohjelmaan niin pe-
rusopetuksen osalta yhteissumma olisi 52 800 euroa. Lisäksi Helsin-
gissä toimii 289 kaupungin omaa suomenkielistä päiväkotia ja 47 ruot-
sinkielistä päiväkotia. Näistä 81 yksikköä on yli 100 hengen yksiköitä, 
joten yhteissumma ohjelmaan osallistumiseen olisi yhteensä 44 550 
euroa. Alle 100 hengen päiväkotien osallistumismaksujen yhteissumma 
on 70125 euroa. Toisella asteella Stadin AO on sitoutunut OKKA-
sertifikaattiin ja suurimmalla osalla lukioista on jo Vihreä lippu –ohjelma 
käytössä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialla potentiaalinen koko-
naiskustannus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta olisi siis 
167 475 euroa.    
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Vuosimaksuun sisältyy kaikki ohjelmaan liittyvät materiaalit ja FEE 
Suomen tarjoama asiantuntijatuki ympäri vuoden. Lisäksi ohjelma tar-
joaa mahdollisuuden myös kansainväliseen yhteiskehittämiseen mui-
den maiden Eco Schools -oppilaitosten kanssa. Holopaisen aloitteessa 
todetaan, että osallistumismaksu on kynnys osalle kouluista ja päivä-
kodeista ohjelmaan osallistumiselle. Tutkimustietoa tällaisen kynnyksen 
olemassaolosta ei ole, mutta kestävän kehityksen koulutuksissa ja Vih-
reä lippu –infoissa kasvatusalan ammattilaiset ovat sanoittaneet toi-
veensa liittyä ohjelmaan, mutta yksikön määrärahat eivät ole sitä mah-
dollistaneet.  

Kaupunkitasoisia esimerkkejä ohjelman osallistumisen mahdollisesta 
on esimerkiksi Vantaalla ja Oulussa. Vantaalla kaupunki maksaa suo-
menkielisessä perusopetuksessa puolet Vihreä lippu –ohjelman vuosi-
maksusta ja toisella asteella vuosimaksu maksetaan kokonaan. Oulus-
sa puolestaan kaupunki maksaa osallistumismaksun kolmen ensim-
mäisen vuoden osalta. 

Vihreä lippu –ohjelmaan osallistuville yksiköille tehtiin osallistujakysely 
vuonna 2020. Kyselyyn vastanneista 88% suositteli ohjelmaa kollegal-
leen. (115 vastausta, joista 101 suositteli, 2 ei suositellut ja 12 jätti tyh-
jäksi). Kyselyn perusteella osallistujat pitävät ohjelmaa pääsääntöisesti 
hyvänä, mutta toivovat ympäristökasvatustyön tueksi lisää koulutusta ja 
mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon. Osallistujien kokemuksia ja nä-
kemyksiä kartoitettiin myös Jonna Härmävaaran 2020 valmistuneessa 
pro gradu –tutkimuksessa, johon hän haastatteli 12:ta Vihreä lippu -
osallistujaa. Osallistujakyselyn ja Härmävaaran pro gradu -tutkielman 
perusteella Vihreä lippu tarjoaa osallistujille tukea ja hyväksi koetun 
toimintamallin. 

Vihreä lippu –ohjelma tukee myös jo olemassa olevia kehittämiskoko-
naisuuksia. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on kehitetty yhdessä 
lasten ja varhaiskasvatusalan ammattilaisten kanssa KETTU –kestävä 
tulevaisuus varhaiskasvatuksessa –malli, jossa tutkitaan tulevaisuutta 
yhdessä seitsemän eri ketun kanssa. Kettu-malli voi madaltaa kynnystä 
sitoutua myös sertifioituun Vihreä lippu –ohjelmaan.

Vihreä lippu –ohjelma on hyväksi havaittu kestävän kehityksen ohjelma 
ja ympäristösertifikaatti, joka tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan edistämää kestävyyskasvatusta. Ohjelma vahvistaa erityisesti eko-
logisen kestävyyden edellyttämiä tietoja ja taitoja. Ohjelman mahdollis-
tamiseksi ei tällä hetkellä ole talousarviossa varattu määrärahoja. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialla potentiaalinen kokonaiskustannus 
olisi kolmen ensimmäisen vuoden aikana 167 475 euroa/vuosi, mikäli 
jokainen varhaiskasvatus- ja perusopetusyksikkö haluaisi ohjelmaan 
hakeutua. Neljännestä toimintavuodesta eteenpäin osallistumismaksut 
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olisivat 64 950, mikäli jokainen yksikkö olisi saavuttanut kestävän Vih-
reä-lippu tason.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa valtuutettu Mari Holopaisen ja 14 muun allekirjoittaneen aloit-
teesta koskien Vihreä Lippu –ohjelman osallistumisen mahdollistamista 
kouluille ja päiväkodeille. Lausuntoa on pyydetty 28.9.2021 mennessä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 28784

anssi.almgren(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.06.2021 Holopainen Mari  Vihreä lippu -ohjelmaan 
osallistumisen mahdollistaminen kouluille ja päiväkodeille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 345
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 29 k)
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343 ja 344 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 319 ja 342 §:t.

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 341 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2021 120 (127)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

21.09.2021

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

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

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

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 345 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

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

Markku Rantahalvari Sini Korpinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.09.2021.


