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Kokousaika 12.10.2021 16:15 - 18:45

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, neuvotteluhuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Apter, Ted
Chydenius, Jussi
Dufva, Veli-Pekka
Grotenfelt, Nora
Kopra, Pia saapui 16:19, poissa: 346 §, 347 §
Korkkula, Vesa esteellinen: 354 §, 355 §, 356 §
Malin, Petra saapui 16:17, poissa: 346 §
Rantahalvari, Markku
Saxberg, Mirita
Holopainen, Mari varajäsen
Lahtinen, Vesa varajäsen

esteellinen: 354 §, 355 §, 356 §
Määttä, Ossi varajäsen

Muut

Grönholm, Niclas ruotsinkielisen palvelukokonaisuu-
den johtaja

Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja

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

Lehtonen, Ulla vs. varhaiskasvatusjohtaja
Salo, Outi perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Haapala, Soili tietohallintopäällikkö

asiantuntija
saapui 17:12, poistui 17:36, läsnä: 
osa 349 §:stä

Manninen, Ulla projektiarkkitehti
asiantuntija
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saapui 17:50, poistui 18:33, läsnä: 
osa 353 §:stä

Reunanen, Riikka (etänä) varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
asiantuntija
saapui 16:32, poistui 17:11, läsnä: 
osa 348 §:stä

Hankala, Anneli (etänä) talouspäällikkö
asiantuntija
saapui 18:38, poistui 18:42, läsnä: 
354-356 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
346-357 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
346-357 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
346-357 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

12.10.2021

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

§ Asia

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

347 Asia/2 Ilmoitusasiat

348 Asia/3 Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta toimintavuonna 
2020 - 2021

349 Asia/4 Digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen, hallintaan, hankintaan ja 
jakeluun tarkoitetun järjestelmän hankinta

350 Asia/5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisten määrääminen

351 Asia/6 Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin syksyllä 
2021

352 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Mari Holopaisen valtuus-
toaloitteesta koskien Vihreä Lippu -ohjelman osallistumisen mahdollis-
tamista kouluille ja päiväkodeille

353 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Veturitie  si-
jaitsevan Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitel-
masta sekä päätös päiväkodin perustamisesta

354 Asia/9 Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushankkeita 
koskeva suunnitelma vuodelle 2022 maksettavia sopimuskorvauksia 
varten

355 Asia/10 Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2021 korvauk-
sen perusteena olevia kustannuksia koskevan ilmoituksen tarkistami-
nen

356 Asia/11 Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 
2022 korvauksen arvioidusta suuruudesta

357 Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 1 (53)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/1
12.10.2021

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

§ 346
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 Mirita Saxbergin ja Nora Gro-
tenfeltin sekä varatarkastajiksi Veli-Pekka Dufvan ja Markku Rantahal-
varin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Pia Kopran sijasta Nora 
Grotenfeltin sekä varatarkastajaksi Emma Karin sijasta Markku Ranta-
halvarin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutus-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mirita Saxbergin ja Pia 
Kopran sekä varatarkastajiksi Veli-Pekka Dufvan ja Emma Karin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 347
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 22.9.2021 § 279 Päiväkoti Pelimannin ja Tiu-
kun uudisrakennuksen hankesuunnitelma (HEL 2021-006073): 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Pelimannin ja Tiukun uudis-
rakennuksen 17.6.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 2 260 brm² ja hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 10 159 000 euroa huhtikuun 2021 kustan-
nustasossa.

 Kaupunginvaltuusto 22.9.2021 § 278 Kottby lågstadieskolan kor-
vaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma (HEL 2021-003344): 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kottby lågstadieskolan korvaavan uu-
disrakennuksen 26.2.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen laajuus on noin 5 385 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 23 200 000 euroa helmi-
kuun 2021 kustannustasossa.

o Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivo-
musponnet:

o Hyväksyessään uudisrakennussuunnitelman valtuusto 
edellyttää selvitettävän, että tiloja kehitettäessä varmistet-
taisiin koulussa olevan myös riittävästi rauhallisia luokka-
tiloja. (Sami Muttilainen)

o Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuut-
ta selvittää laajemmin kaupungissa avointen oppimistilo-
jen vaikutusta lasten ja nuorten oppimiseen sekä opetta-
jien työhön sekä kokemuksia niistä. (Mari Rantanen) 

 Pormestari 20.9.2021 § 102 Osallistuvassa budjetoinnissa OmaS-
tadissa äänestettävät budjettiehdotukset äänestyskierroksella 2020-
2021.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 348
Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta toimintavuonna 
2020 - 2021

HEL 2021-009517 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi yksityisen var-
haiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan vuosiraportin toimintavuodel-
ta 2020 – 2021. Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvon-
nasta vastaavan palvelun päällikkö ja ruotsinkielisten palveluiden var-
haiskasvatuksen päällikkö ovat todenneet yksityisten palveluntuottajien 
varhaiskasvatuksen asiakkaalle järjestettävän palvelukokonaisuuden 
täyttävän varhaiskasvatuslaissa sille asetetut vaatimukset.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Riikka 
Reunanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Almusa, palveluvastaava, puhelin: 310 41138

katja.almusa(a)hel.fi
Auli Stenberg, palveluvastaava, puhelin: 310 26396

auli.stenberg(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yksityisen varhaiskasvatuksen vuosiraportti toimintavuonna 2020 - 
2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan toteuttaminen toiminta-
vuonna 2020 -2021

Yksityisissä päiväkodeissa järjestettävää varhaiskasvatusta ja esiope-
tusta ohjataan ja valvotaan vuosittain toteutettavilla ohjauskäynneillä. 
Toimintakautta 2020 - 2021 koskeva ohjaus ja valvonta toteutettiin en-
nalta sovitun suunnitelman mukaisesti ja ohjauskäynnit tehtiin jokai-
seen varhaiskasvatusta tarjoavaan yksityiseen päiväkotiin. Suomenkie-
listen palvelujen ohjauksessa ja valvonnassa oleviin päiväkoteihin teh-
tiin 127 ohjauskäyntiä ja ruotsinkielisten palvelujen ohjauksessa ja val-
vonnassa oleviin päiväkoteihin tehtiin 7 käyntiä. Yksityisen perhepäivä-
hoidon ohjauskäyntejä pidettiin yhteensä 17. Suurin osa ohjauskäyn-
neistä toteutettiin koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta 
johtuen etäyhteydellä.

Ohjauskäynneillä tarkastettiin varhaiskasvatuslain mukaisten edellytys-
ten toteutuminen ja keskusteltiin varhaiskasvatuksen järjestämisestä. 
Ohjauksen ja valvonnan painopistealueina olivat viranomaistarkastus-
ten asiakirjojen sekä henkilöstön kelpoisuuksien tarkastaminen. Toi-
mintakauden pedagogisen ohjauksen painopistealueina olivat yksikön 
toimintasuunnitelmaa koskeva pedagoginen keskustelu sekä Kansalli-
sen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) varhaiskasvatuksen laadun 
arvioinnin menetelmien käyttöönotto ja toiminnan kehittäminen toimipis-
teissä.

Ohjauskäyntien perusteella voidaan todeta, että yksityisten palvelun-
tuottajien päiväkodeissa järjestetään pääsääntöisesti laadukasta var-
haiskasvatusta ja esiopetusta sitoutuneen henkilöstön toteuttamana. 
Käynneillä nousi esille myös puutteita, joiden osalta toiminnasta vas-
taavia johtajia ja palveluntuottajia ohjattiin noudattamaan varhaiskasva-
tuslakia, varhaiskasvatussuunnitelmaa ja muuttamaan toimintatapoja. 
Ohjausta vaativia puutteita ilmeni esimerkiksi kelpoisuusehdot täyttä-
vän henkilöstön määrässä, turvallisuuden ylläpitämisessä, omavalvon-
nassa tai ilmoitusvelvollisuuden noudattamisessa vastuuhenkilön vaih-
tumisen osalta. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajia kuultiin 
esille nousseista puutteista ja niiden korjaamisesta. 

Yksityisten palveluntuottajien ja toimipisteiden henkilökunnan oli mah-
dollista olla yhteydessä kiertävään varhaiskasvatuksen erityisopettajan. 
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi Helsingissä toi-
mivien yksityisten päiväkotien henkilöstöä, havainnoi ryhmien toimintaa 
ja ohjaa kasvattajia pedagogisten tukitoimien käytössä.

Yksityisille palveluntuottajille ja toimipisteiden henkilöstölle järjestettiin 
12 informaatio- tai koulutustilaisuutta. Palveluntuottajia ja päiväkotien 
henkilöstöä tiedotettiin säännöllisesti ajankohtaisista asioista sähköpos-
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titse. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien mielipiteitä kuul-
tiin järjestämällä kaksi (2) sähköistä kyselyä, joilla kartoitettiin yksityi-
sessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten tuentarvetta korona-ajan 
aiheuttamien poissaolojen vaikutusten tasoittamiseksi sekä kokemuk-
sia vaikutusten tasoittamiseen palkatun hanketyöntekijän kanssa työs-
kentelystä. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkailla oli mahdollisuus 
osallistua pääkaupunkiseudun yhteiseen varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen asiakaskyselyyn. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sai valtion erityisavustusta var-
haiskasvatukseen koronaviruksen (COVID 19) aiheuttaminen poissao-
lojen vaikutusten tasoittamiseen lukuvuodelle 2020 - 2021. Osa saa-
dusta avustuksesta kohdennettiin yksityiseen varhaiskasvatukseen 
palkkaamalla hanketyöntekijä ohjaamaan henkilöstöä Kielipeda -
materiaalin käytössä sekä tarjoamalla Mininepsy (ratkaisukeskeinen 
työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa) koulutusta yksityisten 
päiväkotien henkilöstölle. Hanketyön tavoitteena oli tehostaa varhais-
kasvatuksen tukitoimia ja erityisesti suomi toisena kielenä -opetusta 
niiden lasten osalta, joille varhaiskasvatuksen järjestäjän toimesta oli 
arvioitu olevan tuen tarvetta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolo-
jen vuoksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee tiivistä yhteistyötä kaupun-
gin muiden toimialojen kanssa yksityisen päiväkodin tai ryhmäperhe-
päiväkodin aloittaessa toimintaa sekä jo käynnissä olevan toiminnan 
ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston kanssa muun muassa säännöllisten tapaamisten, 
varhaiskasvatuspalvelun perustamisen tai niissä tapahtuneiden muu-
tosten sekä ohjauksen ja valvonnan osalta. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala osallistuu myös pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Es-
poo, Vantaa ja Kauniainen) yksityisen varhaiskasvatuksen tapaamisiin, 
joissa käsitellään yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaukseen ja valvon-
taan liittyviä asioita.

Yksityisen varhaiskasvatukseen kohdistuneet valvontatoimet toimintakaudella 2020 
- 2021

Toimintakaudella 2020 - 2021 tehtiin yhteensä kuusi (6) ennalta ilmoit-
tamatonta tarkastuskäyntiä. Toimintakaudella tehdyt tarkastuskäynnit 
perustuivat palautteisiin, muuhun esille nousseisiin epäkohtiin tai muuta 
kautta saatuihin epäkohtailmoituksiin koskien henkilöstön kelpoisuutta 
ja riittävyyttä, turvallisuutta ja varhaiskasvatuksen laatua.

Toimintavuonna 2020 - 2021 annettiin neljä (4) varhaiskasvatuslain 57 
§:n mukaista huomautusta. Huomautusten syinä olivat asiakasturvalli-
suuden vaarantaminen (2), henkilöstömitoituksen noudattaminen (1) ja 
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tarkastuksen kannalta välttämättömien asiakirjojen toimittaminen (1). 
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö voi myös kiinnittää esille noussee-
seen epäkohtaan huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen, 
jos asia ei anna aihetta huomautukseen tai muihin toimenpiteeseen. 
Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö ohjasi yhtä palveluntuottajaa kiinnittämään huomiota 
toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen muutosten ilmoitusvelvolli-
suutta noudattamalla. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan 
palvelun päällikkö antoi yhden varhaiskasvatuslain 58 §:n mukainen 
määräyksen ilman hallintopakkoa. Määräyksen syynä oli henkilöstömi-
toituksen noudattaminen. Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta 
ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikön antamat varhaiskasvatus-
lain mukaiset huomautukset ja määräys annettiin tiedoksi kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan jäsenille.

Varhaiskasvatuslaki ja yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiset

Yksityisen palveluntuottajan järjestämään ja tuottamaan varhaiskasva-
tukseen sovelletaan varhaiskasvatuslakia (540/2018), jossa säädetään 
lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, varhaiskasvatuksen järjestä-
misestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta. 
Varhaiskasvatuslaki on yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuotta-
jaa sitova ja sen säännöksiä ja velvoitteita tulee noudattaa kaikilta osin.

Varhaiskasvatuslain 53 §:n mukaan valvontaviranomaisten on toteutet-
tava valvontaa ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle 
tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitys-
tä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa.

Yksityisen palveluntuottajan on varhaiskasvatuslain 48 §:n mukaan 
laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asian-
mukaisuuden varmistamiseksi. Palveluntuottajan laatima omavalvonta-
suunnitelma on palvelujen laadun ja sisällön ensisijainen valvontame-
netelmä.

Toimivalta

Yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuk-
sen lakisääteisiä valvontaviranomaisia ovat aluehallintovirasto, Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä kunnan monijäseninen 
toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta valvoo yksityisesti tuotettua varhaiskasvatusta Helsingissä. Kasva-
tus- ja koulutuslautakunta on siirtänyt toimivaltansa yksityisen varhais-
kasvatuksen valvonnan toteuttamisen osalta kasvatuksen ja koulutuk-
sen viranhaltijoille 5.5.2020 (§ 106) päätöksen mukaisesti. Suomen- ja 
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muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviran-
omaisena toimii kaupunkitasoisesti yksityisen varhaiskasvatuksen oh-
jauksesta ja valvonnasta vastaavan palvelun päällikkö. Ruotsinkielisen 
yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisena toimii ruotsinkie-
lisen varhaiskasvatuksen päällikkö / chef för småbarnspedagogiken.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Almusa, palveluvastaava, puhelin: 310 41138

katja.almusa(a)hel.fi
Auli Stenberg, palveluvastaava, puhelin: 310 26396

auli.stenberg(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi
Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
Ulla Lehtonen, vs. varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yksityisen varhaiskasvatuksen vuosiraportti toimintavuonna 2020 - 
2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 349
Digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen, hallintaan, hankintaan ja 
jakeluun tarkoitetun järjestelmän hankinta

HEL 2021-001104 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia digitaalisen oppimateri-
aalin tuottamiseen, hallintaan, hankintaan ja jakeluun tarkoitetun järjes-
telmän Dikaios Oy:ltä.

Hankinnan arvonlisäveroton arvioitu arvo neljälle vuodelle on 890 000 
euroa.

Käyttöönoton aikana tilaaja voi irtisanoa sopimuksen syytä antamatta 
14 päivän irtisanomisajalla. Käyttöönoton jälkeen sopimus on voimassa 
määräaikaisena 2 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimas-
saolevana.

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

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, 
kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen pää-
töksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

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

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tietohallintopäällikkö Soili Haapala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen 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 DIGMA_vertailu_koonti
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan tarkoitus

Hankittava järjestelmä toimii alustana, jonka kautta kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimiala pystyy jatkossa tehokkaammin hankkimaan, hallitse-
maan ja jakamaan digitaalista oppimateriaalia. Lisäksi järjestelmä tulee 
tarjoamaan opettajille työkaluja oman digitaalisen oppimateriaalin tuot-
tamiseen.

Hankinnalla varmistetaan keskitetty järjestelmä, jonka avulla opettajat 
ja rehtorit saavat helposti ja nopeasti käyttöön laadukkaat ja ajantasai-
set digitaaliset oppimateriaalit. Keskitettyä järjestelmää ei Helsingin 
kaupungilla ole tällä hetkellä käytössä.

Tavoitteena on, että alustan kautta on mahdollista tuottaa ja ottaa käyt-
töön mahdollisimman laaja-alaisesti monipuolista ja laadukasta digitaa-
lista oppimateriaalia.

Järjestelmää kehitetään ketterästi tilaajan tarpeisiin, jolloin toimialan 
erilaiset tarpeet ja toiveet pystytään paremmin ja joustavammin otta-
maan huomioon jo kehitysvaiheessa sekä myös käyttöönoton jälkeen.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 20.11.2020 
päivättyyn EU-kynnysarvon ylittävään tarjouspyyntöön 322549. Hankin-
tailmoitus on julkaistu avoimella menettelyllä sähköisesti HILMA- ilmoi-
tuskanavassa.

Hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekisi sopimuk-
sen toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa.
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Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 14 päivää ennen tar-
jouspyynnön määräajan umpeutumista. Kysymyksiin julkaistiin vas-
taukset 11.12.2020. Yhden kysymyksen osalta vastausta tarkennettiin 
15.12.2020.

Määräaika tarjousten jättämiselle oli 22.12.2020. Määräaikaan men-
nessä tarjouksen jätti kaksi yritystä: Dikaios Oy ja Valamis Group Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaati-
mukset ja selvitysvelvollisuudet.

Molemmat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaa-
timukset. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Ennen hankintasopimuksen tekemistä tarjouskilpailun voittaneen tar-
joajan tulee esittää hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. 
Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 
§:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen 
ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla 
tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Maksimipistemäärä tarjousvertailussa oli 100 pistettä, josta hinta muo-
dosti 70 pistettä ja laatu 30 pistettä.

Hintapisteet oli jaettu kolmeen osa-alueeseen: SaaS-palvelumaksuun 
(30 pistettä), käyttöönottoprojektin tavoitehintaan (10 pistettä) ja asian-
tuntijoiden hintoihin (30 pistettä). Osa-alueiden pisteet arvioitiin ja suh-
teutettiin itsenäisesti osa-alueen sisällä. Osa-alueen sisällä edullisim-
man hinnan esittänyt tarjoaja sai osa-alueen osalta täydet pisteet. Lo-
puksi osa-alueiden arvioinnin perusteella saadut pisteet laskettiin yh-
teen, jolloin eniten yhteenlaskettuja pisteitä saanut tarjoaja sai täydet 
hintapisteet (70 pistettä), johon muut tarjoukset suhteutettiin saatujen 
pisteiden perusteella.

Laatupisteet muodostuivat kolmesta arvioitavasta osa-alueesta: tarjoa-
jan laatima ratkaisukuvaus (10 pistettä), tarjoajan laatima käyttöönotto-
suunnitelma (10 pistettä) ja tarjoajan nimeämien asiantuntijoiden 
osaaminen (10 pistettä). Eniten pisteitä saanut tarjoaja sai osa- aluees-
ta täydet pisteet, johon muut tarjoukset suhteutettiin saatujen pisteiden 
perusteella.

Tarjouskilpailun lopputulos
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Tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen teki Dikaios Oy. Tarjousten vertailu on esitetty tämän pää-
töksen liitteessä 1.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväk-
syy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnois-
ta lukuun ottamatta osakkeita. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää 
arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista 
(HEL 2020-010092, 20.10.2020 § 250). 

Sovellettavat säännökset:

Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 §　
Hankintalaki (1397/2016): 26 §, 32 §, 56 §, 58 §, 59§, 60 §, 79 §, 80 §, 
81 §, 123 §, 126 §, 127 §, 129 §

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen 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 DIGMA_vertailu_koonti

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kaskon sisäiset
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§ 350
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan sijaisten määrääminen

HEL 2021-011106 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialajohtajan sijaisina toimivat 13.10.2021 alkaen sijaantulojärjes-
tyksessä: 

1. perusopetusjohtaja
2. ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja
3. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
4. hallintojohtaja
5. varhaiskasvatusjohtaja
6. tietohallintopäällikkö 
7. talous- ja suunnittelupäällikkö 

Tämä päätös kumoaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
8.5.2018 § 91.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n 4 momentin mu-
kaan toimialajohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toi-
mialalautakunnan määräämä viranhaltija.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
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Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728
jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Ao. henkilöt
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§ 351
Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousaikoihin syksyllä 
2021

HEL 2020-010754 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 2.3.2021 § 149 teke-
määnsä päätöstä kokousajoista siten, että lautakunta kokoontuu syys-
kaudella 2021 tiistaisin kello 16.15 alkaen seuraavasti:

 12.10.2021
 2.11.2021
 23.11.2021
 14.12.2021 

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu jatkossa klo 
16.15 alkaen (aikaisemmin klo 16 alkaen).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 239

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 149

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.10.2020 § 251
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§ 352
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 antoi 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-
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 vah-
vistetaan 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 kuiten-
kin ekologisen kestävyyden käsittelyä ja tukee myös muita kestävyys-
kokonaisuuksia. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toi-
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miala järjesti yhdessä FEE Suomen kanssa Vihreä lippu -infoja kevääl-
lä 2020. Infotilaisuuksiin osallistui useita kymmeniä kasvatusalan am-
mattilaisia, joten kiinnostua ohjelmaa kohtaan on selvästi olemassa.

Vihreä lippu -ohjelmaan osallistuminen maksaa alle sadan hengen yk-
sikölle vuodessa 275 euroa ja yli sadan hengen yksikölle 550 euroa. 
Kestävän Vihreä lippu -tason saavuttaneille yksiköille maksu on 150 
euroa vuodessa. Osallistuja voi anoa Kestävälle Vihreä lippu -tasolle 
pääsyä kolmen hyväksytyn Vihreä lippu -projektinsa jälkeen, eli aikai-
sintaan neljännestä toimintavuodesta alkaen. Helsingin peruskoulujen 
määrä on yhteensä 102 ja niistä 94 yksikköä on yli sadan hengen yksi-
köitä. Mikäli jokainen perusopetusyksikkö haluaisi osallistua ohjelmaan 
niin perusopetuksen osalta yhteissumma olisi 53 900 euroa. Lisäksi 
Helsingissä toimii 289 kaupungin omaa suomenkielistä päiväkotia ja 47 
ruotsinkielistä päiväkotia. Näistä 81 yksikköä on yli 100 hengen yksiköi-
tä, joten yhteissumma ohjelmaan osallistumiseen olisi yhteensä 44 550 
euroa. Alle 100 hengen päiväkotien osallistumismaksujen yhteissumma 
on 70 125 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 
168 575 euroa.    

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 
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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 
olisivat 64 950, mikäli jokainen yksikkö olisi saavuttanut kestävän Vih-
reä lippu -tason.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen 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

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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 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

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 344

HEL 2021-006769 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

21.09.2021 Pöydälle

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
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§ 353
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Veturitie  
sijaitsevan Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunni-
telmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta

HEL 2021-009760 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektiarkkitehti Ulla Manninen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Pasilan peruskoulu ja päiväkoti viitesuunnitelmat
3 Pasilan pk ja päiväkoti työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 

A

antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle puoltavan lausunnon 23.9.2021 päivätystä Pasilan peruskou-
lun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta (liite 1). 

B

päättää perustaa päiväkodin sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy hankesuunnitelman.
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Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Tiloja kehitettäessä on varmistetta-
va, että koulussa on riittävästi rauhallisia oppimistiloja.

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.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Pasilan pe-
ruskoulu ja päiväkoti -hankkeen hankesuunnitelmasta. Kohde sijaitsee 
Pasilan kaupunginosan korttelissa 17108, osoitteessa Veturitie (Tulis-
timenkatu-Höyrykatu). Nykyiset Pasilan peruskoulun tilat eivät riitä sen 
noin 600 oppilaalle ja alueen kasvavalle palveluntarpeelle. Uudisraken-
nus korvaa nykyiset Pasilan peruskoulun tilat, ja se mitoitetaan 1000 
oppilaalle luokka-asteilla 1-9. Perustettavaan uuteen päiväkotiin tulee 
200 varhaiskasvatuksen tilapaikkaa. Perustelu tilahankkeen mitoituk-
selle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia. 

Pasilan peruskoulu toimii tällä hetkellä kolmessa osoitteessa. Toteutet-
tava hanke kokoaa samaan rakennukseen Keski-Pasilan voimakkaasti 
kasvavan alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelut. 
Rakennuksen valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on tärkeää 
siksi, että uuden alueen perheiden palveluntarpeeseen voidaan vastata 
oikea-aikaisesti. Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on mahdollistaa 
monipuolinen opinpolku ja yhteistoiminta uudisrakennuksessa, jonka 
toteuttamisen lähtökohdat ovat haasteelliset. Rakennuspaikka sijaitsee 
jyrkässä rinteessä, tiiviissä kaupunkirakenteessa ja on pinta-alaltaan 
varsin pieni. Koulun välituntipiha on sijoitettu rakennuksen katolle, kui-
tenkin niin, että se liittyy viereiseen viheralueeseen, kun taas päiväko-
din piha on voitu sijoittaa porrastetusti rinteeseen. Turvallisuus kulkuyh-
teyksissä ja pihan toimintojen sijoittelussa on ollut keskeinen lähtökoh-
ta. Oppimistilojen jäsentelyssä erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, 
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että tilat tarjoavat mahdollisuuden muunnella niitä erilaisten oppimisti-
lanteiden mukaan ja että rauhallisia tiloja on käytettävissä riittävästi lä-
pikulun niitä häiritsemättä. Yhteisöllisyys ja tiimityöskentelyn mahdollis-
taminen on niin ikään ollut tavoitteena tilakokonaisuuksien jäsentelys-
sä. Tilojen käytettävyyttä ja pedagogiikan huomioimista tilajärjestelyis-
sä on työstetty koulun ja päiväkodin henkilöstön kanssa yhteistyössä.

Pasilan peruskoulu toimii nykyään osoitteissa Maistraatintori 1 sekä 
Savonkatu 2 ja 4. Osoitteissa Savonkatu 2 ja 4 sijaitsevat tilat säilyvät 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä jatkossakin. Uudis-
hankkeen valmistuttua kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu Pa-
silan peruskoulun osoitteessa Maistraatintori 1 sijaitsevista tiloista, joi-
den käyttöä ja kehittämistä jatkossa kaupunkiympäristön toimiala selvit-
tää. 

Tarkennetun hankeaikataulun mukaan tilat otetaan käyttöön kalustettu-
na vuoden 2025 tammikuuhun mennessä. Tilojen käyttöönoton mah-
dollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja 
voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 10.9.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to huomioidaan jatkosuunnittelussa. 

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

Palvelutiloilla parannetaan lasten ja nuorten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä oppi-
joiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvoin-
tia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja nuorten kas-
vua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-
alueet tarjoavat sekä päiväkodin että koulun käyttäjille ja alueen asuk-
kaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. 

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.
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Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman ja peruskoulun opetussuunnitelman toteut-
tamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja monikäyttöiset tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kas-
vaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on 56 600 000 eu-
roa. Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 29,11 eu-
roa/m²/kk eli 3 621 400 euroa vuodessa (301 783 euroa/kk). Neliövuok-
ran perusteena on 10 367 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen 
toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Pasilan 
peruskoulun nykyisin käytössä olevien tilojen tilakustannus on vuosita-
solla noin 1 036 000 euroa.

Hankkeen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia tilakus-
tannuksia nostavat mm. pinnanmuodoiltaan haastava ja ahdas tontti 
sekä vaativat rakenteet ja perustamisolosuhteet. Suunnitteluohjauksel-
la kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyössä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa edistää kustannustehokkaita tilaratkaisuja.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin, mm. irtokalustehankintoihin, va-
rataan 1 200 000 euroa, mikä ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Muut-
tokustannuksiin varataan 139 000 euroa ja siivouskustannuksiin noin 
212 000 euroa/ vuosi.

Väistötiloja ei tarvita

Väistötiloja ei tarvita, koska Pasilan peruskoulu toimii nykyisissä tiloissa 
hankkeen valmistumiseen saakka. Lisäksi alueen palvelutarpeeseen 
vastataan toteuttamalla väliaikainen lisätila Pohjois-Pasilaan.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
hankkeen tarveselvityksen 14.4.2020. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen 
ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyys-asiamiestä sekä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

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

Oppijoita osallistetaan yhdessä yksiköiden kanssa sovittavalla tavalla 
mm. irtokalustesuunnitteluun. 

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen 
perustamisesta tai lakkauttamisesta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Pasilan peruskoulu ja päiväkoti viitesuunnitelmat
3 Pasilan pk ja päiväkoti työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunpunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 354
Yksityisten sopimuskoulujen vuokria ja pieniä perusparannushank-
keita koskeva suunnitelma vuodelle 2022 maksettavia sopimuskor-
vauksia varten

HEL 2021-010482 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä yksityiskoulusopimuk-
sen 5.2. kohdassa tarkoitetun vuokria sekä pieniä perusparannushank-
keita koskevan suunnitelman vuoden 2022 osalta esityslistan liitteenä 
olevien suunnitelmien mukaisesti otettavaksi huomioon osana sopi-
muksen mukaista korvauslaskelmaa. Yksityiskoulusopimuksen mukaan 
suunnitelmassa hyväksyttyjä kustannuksia ei voida käyttää muihin 
käyttötarkoituksiin.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan muuttamaan koulun edellä tarkoitettua hankekohtaista suunnitel-
maa koulun esityksen perusteella edellyttäen, että esitys on tehty toi-
mialalle ennen ko. hankkeiden rakennustöiden aloittamista, muutok-
seen on perusteltu tarve ja että ko. koulun korjaukseen, kunnossapi-
toon ja pieniin perusparannuksiin suunnitelmassa hyväksyttyä kokonai-
seuromäärää ei ylitetä.

Käsittely

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

Asian aikana kuultavana oli talouspäällikkö Anneli Hankala.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnossapito sekä pienet hankkeet 2022 liite
2 Vuokrien laskentaperiaatteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingissä toimii kaupungin peruskoulujen lisäksi yksityisiä koulutuk-
sen järjestäjiä ja valtion kouluja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myön-
tänyt yksityisille koulutuksen järjestäjille koulutuksen järjestämisluvan. 
Osa yksityisestä koulusta kuuluu kaupungin palveluverkkoon. Näillä 
kouluille on määritelty oma oppilaaksiottoalue, jolloin ao. koulu on alu-
een oppilaille heidän lähikoulunsa.

Helsingin kaupunki on tehnyt yksityisten sopimuskoulujen kanssa so-
pimukset, jotta koulutuspalvelut tarjotaan yhdenmukaisina alueen oppi-
laille. Voimassa olevat sopimukset on päätetty kaupunginvaltuustossa 
14.9.2011 ja astuneet voimaan 1.8.2011.

Sopimuksella kaupunki hankkii tietyt perusopetuslaissa tarkoitetut pal-
velut yksityiseltä opetuksen järjestäjältä ja sopii näistä palveluista mak-
settavista korvauksista. Kaupungin kanssa sopimuksen tehneen yksi-
tyisen opetuksen järjestäjän koulua nimitetään yksityiseksi sopimus-
kouluksi.

Sopimuskouluja on yhteensä 14. Seuraavilla 11 kouluilla on oma oppi-
laaksiottoalue eli koulut toimivat lähikouluina: Apollon yhteiskoulu, Hel-
singin uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskou-
lu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yh-
teiskoulu, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-
Haagan yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulu. Seuraavilla 3 kouluilla ei ole 
määritelty oppilaaksiottoaluetta: Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, 
Elias-koulu ja Helsingin Kristillinen koulu. 

Sopimuskoulut saavat pääosan julkisesta rahoituksestaan lakisääteisi-
nä kotikuntakorvauksina. Tämän lisäksi Helsinki voi maksaa sopimuk-
sen perusteella kouluille niiden helsinkiläisistä oppilaista ei-
lakisääteistä sopimuskorvausta. Korvausta maksetaan, jos kaupungin 
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omat koulut saisivat ao. oppilaista suuremman määrärahan kuin em. 
sopimuskoulujen saama lakisääteinen kotikuntakorvaus.

Sopimuksen mukaan kaupungin maksamassa korvauksessa otetaan 
huomioon koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannuk-
set kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymän suunnitelman mu-
kaisesti.

Korvaus helsinkiläistä oppilasta kohden lasketaan sopimuksessa 5.1. 
§:ssä määritellyin periaattein soveltaen samoja lautakunnan hyväksy-
miä rahoitusperiaatteita kuin kaupungin omissa kouluissa. Korvaukses-
ta vähennetään lakisääteinen kotikuntakorvaus ja mahdolliset muut val-
tionavustukset

Helsingin kaupungin ja yksityisten sopimuskoulujen ylläpitäjien kesken 
tehdyissä sopimuksissa on sovittu, että kaupungin maksamassa kor-
vauksessa otetaan huomioon koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja 
korjauskustannukset kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 26 §:n mu-
kaan mm. perusopetuslaissa tarkoitetun toiminnan edellyttämänä pe-
rustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoi-
tuksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, 
jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 400 000 euroa. 
Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäverottomia kus-
tannuksia. Näin ollen tätä pienemmät hankkeet luetaan käyttökustan-
nuksiksi ja niihin myönnetään valtionosuutta käyttökustannusten valtio-
nosuuden perusteena olevien opiskelijakohtaisten yksikköhintojen kaut-
ta. 

Yksityiskoulusopimuksen 5.1. kohdan mukaisesti kaupungin maksa-
man sopimuskorvauksen suuruutta määrättäessä korvauksen perus-
teena olevista kustannuksista vähennetään helsinkiläisten oppilaiden 
osalta yksityiselle opetuksen järjestäjälle valtionosuudesta annetun 
lainsäädännön perusteella maksettava rahoitus siltä osin kuin se koh-
distuu tämän sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin 
kuuluvaan toimintaan. Yksityisen sopimuskoulun edellä tarkoitettu ra-
hoitus muodostuu pääosin perusopetuksen maksettavasta peruspalve-
lujen valtionosuusjärjestelmän mukaisesta kotikuntakorvausrahoituk-
sesta, jotka sisältävät valtakunnallisissa kustannuspohjissa myös alle 
400 000 euron suuruiset perusparannukset. 

Koska kaupungin sopimuskorvausta määrättäessä korvauksen perus-
teena olevista kustannuksista näin ollen vähennetään myös alle 400 
000 euron pienet perusparannukset osana koulun saamaa valtiono-
suuslainsäädännön mukaista rahoitusta, voidaan sopimuskoulua pitää 
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oikeutettuna saamaan myös hyväkseen kaupungin sopimuskorvauksen 
perusteena olevissa kustannuksissa alle 400 000 euron suuruisten pe-
rustamishankkeiden kustannuksia opetuslautakunnan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti. 

Keväällä 2021 sopimuskoulujen antamista perusparannushanke esi-
tyksistä vuodelle 2022 on pienet hankkeet (alle 400 000 euroa) siirretty 
yhteiselle kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet peruspa-
rannushankkeet -listalle (liite 1). Korjaus- ja kunnossapitokustannukset 
kaupungin kouluihin nähden eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnossapito sekä pienet hankkeet 2022 liite
2 Vuokrien laskentaperiaatteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 30 (53)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/10
12.10.2021

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

§ 355
Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2021 kor-
vauksen perusteena olevia kustannuksia koskevan ilmoituksen tar-
kistaminen

HEL 2021-004904 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa aikaisempien teke-
miensä päätöksiä (20.10.2020, §253 ja 4.5.2021, §205) hyväksymällä 
yksityiskoulusopimuksen kohdassa 5.3 tarkoitetut korvauksen lasken-
taperiaatteet esittelijän selvityksen mukaisesti sekä ilmoittaa yksityis-
koulusopimuksen luvun 5 perusteella yksityisille sopimuskouluille seu-
raavat vuoden 2021 kaupungin korvausten perusteena olevat tarkiste-
tut euromäärät helsinkiläistä oppilasta kohden laskettuina.

Tarkistetut kustannukset sekä oikealla kotikuntakorvaus ja muut sopi-
muksessa tarkoitetut vähennettävät tulot. 

                                      tarkistetut kustannukset    vähennettävät tulot
Apollon Yhteiskoulu                   8 394 €/opp.                  9 858 €/opp.
Elias-koulu                                 7 787 €/opp.                  8 868 €/opp. 
Hgin Suomalainen Yhteiskoulu  6 409 €/opp.                  8 304 €/opp. 
Helsingin Uusi yhteiskoulu         7 982 €/opp.                  11 106 €/opp. 
Helsingin yhteislyseo                 8 401 €/opp.                  10 418 €/opp. 
Herttoniemen yhteiskoulu           7 299 €/opp.                  10 941 €/opp. 
Kulosaaren yhteiskoulu              6 927 €/opp.                  11 245 €/opp. 
Lauttasaaren yhteiskoulu            7 182 €/opp.                  10 376 €/opp. 
Maunulan yhteiskoulu                 8 541 €/opp.                  10 790 €/opp. 
Munkkiniemen yhteiskoulu          7 271 €/opp.                  10 231 €/opp. 
Oulunkylän yhteiskoulu               7 400 €/opp.                  11 127 €/opp. 
Pohjois-Haagan yhteiskoulu        7 752 €/opp.                  11 410 €/opp. 
Töölön yhteiskoulu                       7 302 €/opp.                  10 180 €/opp. 
Helsingin Kristillinen koulu           8 537 €/opp.                  8 487 €/opp. 

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden 
laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta koh-
den maksetut kotikuntakorvaukset ja muut sopimuksessa tarkoitetut tu-
lot, ei koululle makseta rahoituslainsäädäntöön perustuvan kotikunta-
korvauksen lisäksi sopimuksen perusteella kaupungin korvausta. Kau-
pungin lisäkorvausta ei siten muodostu seuraaville kouluille: Apollon 
yhteiskoulu, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsingin Uusi yhteis-
koulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yh-
teiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Munkki-
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niemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteis-
koulu, Töölön yhteiskoulu ja Elias-koulu. 

Sopimuksen perusteella maksettavaa kaupungin lisäkorvausta muo-
dostuu oppilasta kohden laskettuna seuraavasti: 

                                        lopullinen              tarkistus             
                                                                     4.5.2021
Helsingin Kristillinen koulu  480 €/opp.          399 €/opp.

Koulujen toimittamien suorite- ja taloustietojen perusteella tehdyssä 
vuoden 2021 lopullisessa korvauslaskennassa Helsingin Kristillisen 
koulun korvaus muuttui verrattuna ennakkolaskelmaan (4.5.2021). Hel-
singin Kristillisen koulun sopimuskorvaus oli tarkistuslaskelmassa 51 
820 euroa ja lopullinen korvaus 41 903 euroa. Maksettavan korvauksen 
muutos huomioidaan vuoden 2021 jäljellä olevissa maksuerissä.

Koulujen toimittamien suorite- ja taloustietojen perusteella tehdyssä 
vuoden 2021 lopullisessa korvauslaskennassa Helsingin Kristillisen 
koulun korvaus muuttui verrattuna ennakkolaskelmaan (4.5.2021). Hel-
singin Kristillisen koulun sopimuskorvaus oli tarkistuslaskelmassa 51 
820 euroa ja lopullinen korvaus 62 443 euroa. Maksettavan korvauksen 
muutos huomioidaan vuoden 2021 jäljellä olevissa maksuerissä.

Käsittely

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

Asian aikana kuultavana oli talouspäällikkö Anneli Hankala.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 sopimuskorvauslaskelma 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet

HL 51 §:n perusteella lopullinen 
korjattu korvaussumma (liitteessä 
summa ollut alun perinkin oikein) 
JL 26.10.2015.
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Sopimuskoulut Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingissä toimii kaupungin peruskoulujen lisäksi yksityisiä koulutuk-
sen järjestäjiä ja valtion kouluja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myön-
tänyt yksityisille koulutuksen järjestäjille koulutuksen järjestämisluvan. 
Osa yksityisestä koulusta kuuluu kaupungin palveluverkkoon. Näillä 
kouluille on määritelty oma oppilaaksiottoalue, jolloin ao. koulu on alu-
een oppilaille heidän lähikoulunsa.

Helsingin kaupunki on tehnyt yksityisten sopimuskoulujen kanssa so-
pimukset, jotta koulutuspalvelut tarjotaan yhdenmukaisina alueen oppi-
laille. Voimassa olevat sopimukset on päätetty kaupunginvaltuustossa 
14.9.2011 ja astuneet voimaan 1.8.2011.

Sopimuksella kaupunki hankkii tietyt perusopetuslaissa tarkoitetut pal-
velut yksityiseltä opetuksen järjestäjältä ja sopii näistä palveluista mak-
settavista korvauksista. Kaupungin kanssa sopimuksen tehneen yksi-
tyisen opetuksen järjestäjän koulua nimitetään yksityiseksi sopimus-
kouluksi.

Sopimuskouluja on yhteensä 14. Seuraavilla 11 kouluilla on oma oppi-
laaksiottoalue eli koulut toimivat lähikouluina: Apollon yhteiskoulu, Hel-
singin uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskou-
lu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yh-
teiskoulu, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-
Haagan yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulu. Seuraavilla 3 kouluilla ei ole 
määritelty oppilaaksiottoaluetta: Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, 
Elias-koulu ja Helsingin Kristillinen koulu. 

Sopimuskoulut saavat pääosan julkisesta rahoituksestaan lakisääteisi-
nä kotikuntakorvauksina. Tämän lisäksi Helsinki voi maksaa sopimuk-
sen perusteella kouluille niiden helsinkiläisistä oppilaista ei-
lakisääteistä sopimuskorvausta. Korvausta maksetaan, jos kaupungin 
omat koulut saisivat ao. oppilaista suuremman määrärahan kuin em. 
sopimuskoulujen saama lakisääteinen kotikuntakorvaus.

Sopimuskoulujen korvaus tarkistetaan korvausvuoden lokakuussa 
(mm. oppilasmäärät ja mahdolliset kaupungin budjettimuutokset).
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Korvaus helsinkiläistä oppilasta kohden lasketaan sopimuksessa 5.1. 
§:ssä määritellyin periaattein soveltaen samoja lautakunnan hyväksy-
miä rahoitusperiaatteita kuin kaupungin omissa kouluissa. Korvaukses-
ta vähennetään lakisääteinen kotikuntakorvaus ja mahdolliset muut val-
tionavustukset

Yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta päättää ja ilmoittaa kouluille seuraavaa kalenterivuotta varten 
korvauksen suuruuden oppilasta kohden laskettuna lokakuun loppuun 
mennessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkistaa korvauksen suu-
ruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä 
toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen 
suuruudesta kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden 
talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on ilmoittanut yksityiskoulusopimuksen 
perusteella yksityisille sopimuskouluille vuoden 2021 korvauksen pe-
rusteena olevat euromäärät oppilasta kohden laskettuina. Kaupungin 
korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan vähentämäl-
lä hyväksytyistä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun 
ylläpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset 
ja muut valtionosuudet sekä -avustukset. 

Korvausten valmistelussa on sovellettu seuraavia laskentaperiaatteita: 
Sopimuksen 5 luvun mukaisesti korvauksen perusteena olevat kustan-
nukset on valmisteltu soveltaen kaupungin koulujen vastaavien luokka-
asteiden periaatteita seuraavasti:

Valtionavustukset

Sopimuksen 5.1. §:n mukaan kaupungin maksamasta korvauksesta 
vähennetään yksityiselle opetuksen järjestäjälle rahoituslainsäädännön 
perusteella maksettavat korvaukset ja muut valtionosuudet sekä valtio-
navustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat tämän sopimuksen tarkoit-
tamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimintaan. 

Helsingin kaupungin saamia harkinnanvaraisia valtion avustuksia ei ole 
otettu huomioon laskelmassa korvauksesta vähennettävinä tuloina eikä 
kustannuksia korvauksen perusteena olevina menoina. 

Rehtorien ja opettajien palkkausmenot, 5.2. §:n a-kohta

Korvauksen perustetta laskettaessa on sovellettu Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan 20.10.2020 päättämiä yleisopetuksen laskentamalleja. 
Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan oppilas-
hinnan ja kaupungin peruskoulun oppilasmäärien tuloina. Korvauslas-
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kelmassa on käytetty koulujen vuoden 2021 budjettikehyksistä laskettu-
ja peruskoulujen oppilaskohtaisia hintoja: 

Opetusmuoto          Oppilashinta 
                                1-6 lk.   7-10lk.
Yleisopetus              1 928   2 553
9v. Erityisopetus                  4 320
Integraatiolisä          3 250   3 250
S2-opetus                   900      900

Lisäksi laskelmassa on otettu huomioon, että Apollon yhteiskouluun, 
Helsingin Uuteen yhteiskouluun, Herttoniemen yhteiskouluun ja Mau-
nulan yhteiskouluun on sijoitettu kaksi erityisopetusryhmää sekä Munk-
kiniemen yhteiskouluun, Pohjois-Haagan yhteiskouluun ja Töölön yh-
teiskouluun yksi erityisopetusryhmä. Helsingin yhteislyseoon on lisäksi 
sijoitettu kolme erityisopetusryhmää.

Oppilashuolto, 5.2. §:n b-kohta

Koulupsykologi ja -kuraattorikustannuksia ei ole huomioitu tässä las-
kelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on erillissopimus kaupungin 
ja koulujen kesken. Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustaja-
palvelujen kustannukset kaupungin peruskoulujen vuoden 2021 resur-
sointiperiaatteiden mukaisesti. 

Kiinteistömenot, 5.2. §:n d-kohta

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset on otet-
tu huomioon korvauksessa Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
20.10.2020 (§ 254) hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Muut käyttömenot, 5.2. §:n c-kohta

Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä 
muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina sa-
mojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kau-
pungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin. Kustannuk-
set on tarkistettu vuoden 2021 toimialan tulosbudjetin mukaisiksi.

Koulumatkat, 5.4. §

Sopimuksen mukaan koulut järjestävät ja maksavat koulukuljetukset 
lautakunnan hyväksymien myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Kustan-
nukset otetaan huomioon toteutuneiden kustannusten mukaisesti lopul-
lisen tarkistuslaskennan yhteydessä.

Positiivinen diskriminaatio, 5. luku
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Sopimuksen luvun 5 mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva 
oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään lautakunnan hyväk-
symiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin talousar-
vioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen vastaa-
vien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein.

Kustannusvaikutukset

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden 
laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta koh-
den maksetut rahoituslainsäädäntöön perustuvat kotikuntakorvaukset 
sekä valtionosuudet ja -avustukset, ei koululle makseta sopimuksen 
perusteella lisäkorvausta.

Liitteenä oleva korvauslaskelma on laskettu kaikkien sopimuskoulujen 
osalta.

Tarkistuslaskennan muutosvaikutukset kaupungin korvauksen perus-
teena oleviin kustannuksiin ovat seuraavat: Koulujen suunnitelmasta 
toteutumatta jäävät kunnossapito- ja korjauskustannukset vähennetään 
seuraavan vuoden korvauksesta. Perusopetuksen toteutuneiden oppi-
lasmäärien edellyttämät tarkistukset otetaan huomioon myös korvauk-
sen perusteena olevissa vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja 
korjauskustannuksissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 sopimuskorvauslaskelma 2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 04.05.2021 § 205

HEL 2021-004904 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa 5.10.2020 § 253 teke-
määnsä päätöstä ennakkoilmoituksesta yksityisille sopimuskouluille pe-
rusopetuksen vuoden 2021 korvauksen arvioidusta suuruudesta valtio-
varainministeriön päätöksen kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta 
vuodelle 2021 (VN127142t2020) mukaisesti. Tarkistuslaskennan pe-
rusteella Helsingin Kristillisen koulun korvaus vuodelle 2021 on 51 820 
euroa, joka on 87 810 euroa vähemmän kuin ennakkoilmoituksessa. 
Valtiovarainministeriön päättämä kotikuntakorvausperuste on ennakoi-
tua suurempi, mistä johtuen sopimuksen perusteella maksettava kor-
vaus pienenee.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi
Seija Ryymin, talouspäällikkö, puhelin: 310 86278

seija.ryymin(a)hel.fi
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi
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§ 356
Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuo-
den 2022 korvauksen arvioidusta suuruudesta

HEL 2021-010479 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä korvauksen laskenta-
perusteet sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n perusteella 
yksityisille sopimuskouluille seuraavat arviot vuoden 2022 kaupungin 
korvausten suuruudesta oppilasta kohden laskettuina liitteen 1 mukai-
sesti.

Korvaus maksetaan yksityiskoulusopimuksen 3.1.2. §:ssä tarkoitettujen 
oppilaiden osalta. 

Kaupungin korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan 
vähentämällä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun yl-
läpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset ja 
muut valtionosuudet ja -avustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat sopi-
muksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimin-
taan. 

Laskelmassa on käytetty 1.7.2021 valtioneuvoston julkaisemaa enna-
kollista tietoa kuntien peruspalveluiden rahoituksesta. 

Korvauksen suuruutta arvioitaessa korvauksen perusteena olevat kus-
tannukset oppilasmäärää kohden laskettuna ovat seuraavat:

Apollon Yhteiskoulu                      8 310 €/opp. 
Elias-koulu                                    7 939 €/opp. 
Hgin Suomalainen Yhteiskoulu     6 966 €/opp. 
Helsingin Uusi yhteiskoulu            7 921 €/opp.
Helsingin yhteislyseo                    8 147 €/opp. 
Herttoniemen yhteiskoulu             7 344 €/opp. 
Kulosaaren yhteiskoulu                 6 907 €/opp. 
Lauttasaaren yhteiskoulu              7 016 €/opp. 
Maunulan yhteiskoulu                   8 620 €/opp. 
Munkkiniemen yhteiskoulu            7 369 €/opp. 
Oulunkylän yhteiskoulu                 7 720 €/opp. 
Pohjois-Haagan yhteiskoulu         7 328 €/opp. 
Töölön yhteiskoulu                       7 224 €/opp. 
Helsingin Kristillinen koulu           11 077 €/opp.
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Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot ovat yhtä suuret 
tai pienemmät kuin edellä tarkoitetut koulun saamat tulot, ei koululle 
makseta sopimuksen perusteella kaupungin korvausta.

Ennakkoarvion mukaan korvausta maksetaan vuonna 2022 Helsingin 
Kristilliselle koululle, koska ennakkoarvion (liite 1) perusteella sopimuk-
sen 5.1. §:n mukaisesti vähennettävät tulot ovat pienemmät kuin kor-
vauksen perusteena olevat kustannukset.

Ennakkoarvion liitteen 1 mukaisesti vuonna 2022 korvausta ei makseta 
Apollon yhteiskoululle, Helsingin Suomalaiselle Yhteiskoululle, Helsin-
gin Uudelle yhteiskoululle, Helsingin yhteislyseolle, Herttoniemen yh-
teiskoululle, Kulosaaren yhteiskoululle, Lauttasaaren yhteiskoululle, 
Maunulan yhteiskoululle, Munkkiniemen yhteiskoululle, Oulunkylän yh-
teiskoululle, Pohjois-Haagan yhteiskoululle, Töölön yhteiskoululle ja 
Elias-koululle, koska ennakkoarvioiden mukaan kaupungin korvauksen 
perusteena olevista kustannuksista sopimuksen 5.1. §:n mukaisesti 
vähennettävät tulot ovat suuremmat kuin korvauksen perusteena olevat 
kustannukset.

Sopimuksen 5.3 §:n mukaisesti lautakunta tarkistaa korvauksen suu-
ruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä 
toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen 
suuruudesta myös kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua 
näiden talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella. 

Kaupungin korvauksen perusteena olevia kustannuksia tarkistetaan ot-
tamalla huomioon rehtorin ja opettajien palkkausmenojen todelliset si-
vukulut sekä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan koulukohtaisesti 
hyväksymät koulunkäyntiavustajapalvelujen, S2-opetuksen sekä koulu-
kokeilu- ja kehittämistehtävien sekä integraatio-opetuksen määräraha. 
Korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähennetään koulujen 
suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja pienien peruspa-
rannushankkeiden kustannukset. 

Perus- ja lukio-opetuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät 
tarkistukset otetaan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa 
vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. 
Lopullista korvausta määriteltäessä tarkistetaan myös korvauksen pe-
rusteena olevista kustannuksista vähennettävät yksityisten koulujen 
vuoden 2022 kotikuntakorvaukset sekä lisäksi koulun saamat valtiono-
suudet ja avustukset.

Käsittely
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Esteelliset: Vesa Korkkula ja Vesa Lahtinen
Esteellisyyden syy: palvelussuhdejääviys (hallintolain 28.1 § kohta 4)

Asian aikana kuultavana oli talouspäällikkö Anneli Hankala.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimuskoulut ennakkolaskelma vuodelle 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingissä toimii kaupungin peruskoulujen lisäksi yksityisiä koulutuk-
sen järjestäjiä ja valtion kouluja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myön-
tänyt yksityisille koulutuksen järjestäjille koulutuksen järjestämisluvan. 
Osa yksityisestä koulusta kuuluu kaupungin palveluverkkoon. Näillä 
kouluille on määritelty oma oppilaaksiottoalue, jolloin ao. koulu on alu-
een oppilaille heidän lähikoulunsa.

Helsingin kaupunki on tehnyt yksityisten sopimuskoulujen kanssa so-
pimukset, jotta koulutuspalvelut tarjotaan yhdenmukaisina alueen oppi-
laille. Voimassa olevat sopimukset on päätetty kaupunginvaltuustossa 
14.9.2011 ja astuneet voimaan 1.8.2011.

Sopimuksella kaupunki hankkii tietyt perusopetuslaissa tarkoitetut pal-
velut yksityiseltä opetuksen järjestäjältä ja sopii näistä palveluista mak-
settavista korvauksista. Kaupungin kanssa sopimuksen tehneen yksi-
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tyisen opetuksen järjestäjän koulua nimitetään yksityiseksi sopimus-
kouluksi.

Sopimuskouluja on yhteensä 14. Seuraavilla 11 kouluilla on oma oppi-
laaksiottoalue eli koulut toimivat lähikouluina: Apollon yhteiskoulu, Hel-
singin uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskou-
lu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yh-
teiskoulu, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-
Haagan yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulu. Seuraavilla 3 kouluilla ei ole 
määritelty oppilaaksiottoaluetta: Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, 
Elias-koulu ja Helsingin Kristillinen koulu. 

Sopimuskoulut saavat pääosan julkisesta rahoituksestaan lakisääteisi-
nä kotikuntakorvauksina. Tämän lisäksi Helsinki voi maksaa sopimuk-
sen perusteella kouluille niiden helsinkiläisistä oppilaista ei-
lakisääteistä sopimuskorvausta. Korvausta maksetaan, jos kaupungin 
omat koulut saisivat ao. oppilaista suuremman määrärahan kuin em. 
sopimuskoulujen saama lakisääteinen kotikuntakorvaus.

Sopimuksen mukaan sopimuskoulujen korvaus arvioidaan aina edelli-
sen vuoden lokakuussa (ennakkolaskelma). 

Korvaus helsinkiläistä oppilasta kohden lasketaan sopimuksessa 5.1. 
§:ssä määritellyin periaattein soveltaen samoja lautakunnan hyväksy-
miä rahoitusperiaatteita kuin kaupungin omissa kouluissa. Korvaukses-
ta vähennetään lakisääteinen kotikuntakorvaus ja mahdolliset muut val-
tionavustukset

Rehtorien ja opettajien palkkausmenot

Korvauksen perustetta laskettaessa on sovellettu Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan 20.10.2020 päättämiä laskentaperiaatteita. 

Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan oppilas-
hinnan ja kaupungin peruskoulun oppilasmäärien tuloina. Korvauslas-
kelmassa on käytetty kaupungin peruskoulujen vuoden 2021 budjetti-
kehyksistä laskettuja oppilaskohtaisia hintoja:

                          Opetusmuoto     Oppilashinta 
                               1-6 lk.             7-10lk.
Yleisopetus             1 928              2 553 
Erityisopetus                                  4 158
Integraatiolisä         2 355              2 355
S2-opetus                  900                 900 

Oppilashinta tarkistetaan sen jälkeen, kun toimialan tulosbudjetti on hy-
väksytty ja koulujen taloudelliset kehykset on päätetty.
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Laskelmassa on otettu huomioon, että Töölön yhteiskouluun, Pohjois-
Haagan yhteiskouluun sekä Munkkiniemen yhteiskouluun on sijoitettu 
yksi erityisopetusryhmä. Lisäksi Herttoniemen yhteiskouluun, Helsingin 
Uuteen yhteiskouluun, Maunulan yhteiskouluun ja Apollon yhteiskou-
luun on sijoitettu kaksi erityisopetusryhmää. Helsingin yhteislyseoon on 
sijoitettu kolme erityisopetusryhmää. 

Koulutusajan sijaisiin on laskelmassa varattu 354 €/opettaja, eli kolme 
koulutuspäivää vuodessa. Sairausloman sijaisiin on jaettu 375 euroa 
opettajaa kohden. 

Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huo-
mioon viimeisimpien päätösten ja arvioiden mukaisina. Työnantajan 
sosiaaliturvamaksuna on käytetty verohallinnon arvion mukaisesti 1,33 
%. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain. 

Oppilashuolto, 5.2 §:n b-kohta

Koulupsykologi ja – kuraattori kustannuksia ei ole huomioitu tässä las-
kelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on erillissopimus kaupungin 
ja koulujen kesken. Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustaja-
palvelujen ja erityisluokan koulunkäyntiavustajien kustannukset kau-
pungin peruskoulujen vuoden 2021 resursointiperiaatteiden mukaisesti. 

Muut käyttömenot, 5.2 §:n c-kohta

Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä 
muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina sa-
mojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kau-
pungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin. 

Kiinteistömenot, 5.2 §:n d-kohta

Yksityisillä kouluilla, joissa on lukiokoulutusta, huomioidaan kiinteiden 
kustannusten (vuokrien ja kiinteistökustannusten) osalta vain peruso-
petuksen oppilaiden osuus. Nämä kustannukset kohdennetaan perus-
opetukseen ja lukiokoulutukseen oppilas- ja opiskelijamäärien suhtees-
sa.

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset sekä 
pienet hankkeet otetaan huomioon korvauksessa kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suunnitelman mukaisesti. 

Helsingin Kristillisen koulun saama valtionavustus liikuntapaikan paikan 
rakentamiseen on vähennetty vuoden 2022 ennakkolaskelmasta. Han-
ke tulee toteuttaa 1.1.2021-31.12.2023 välisenä aikana. Koulun liikun-
tapaikan rakentaminen on suunniteltu ensi vuoden kesälle. Peruspa-
rannus on huomioitu vuoden 2022 kunnossapitohankkeena. 
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Energiakustannukset, alueiden puhtaanapito ja hoito, kiinteistövero, 
koulujen isännöinti ja muut kiinteistökustannukset korvataan arvioita-
vien todellisten ja kaupungin hyväksymien kustannusten perusteella. 

Koulumatkat, 5.4 §

Koulut järjestävät ja huolehtivat oppilaiden koulumatkoista ja niistä ai-
heutuvista kustannuksista. Koulumatkoista aiheutuvat todelliset kau-
pungin hyväksymät kustannukset otetaan huomioon niiden Helsingissä 
asuvien oppilaiden osalta, joiden koulumatkaan on myönnetty kuljetta-
misavustusta opetuslautakunnan kulloinkin voimassa olevien järjestä-
mis- ja avustusperiaatteiden mukaisesti. 

Oppilaiden koulumatkakustannukset huomioidaan ennakkoilmoitukses-
sa edellisen vuoden toteuman mukaisina. Kustannukset tarkistetaan to-
teuman perusteiseksi tarkistuslaskennan yhteydessä. 

Opetuslautakunnan voimassa olevan päätöksen 30.1.2007 (§13) pe-
rusteella toissijaisen oppilaaksioton koulumatka-avustuksen edellytyk-
senä on, että oppilas käy oppilaaksiottoalueen mukaista koulua, muuta 
ensisijaisesti osoitettua koulua tai koulu on määrätty soveltuvuusko-
keen perusteella. 

Helsingin Kristillisen koulun ja Elias-koulun oppilaille mainittu koulu ei 
ole oppilaaksiottoalueen mukainen koulu, muu ensisijaisesti osoitettu 
koulu eikä koulua ole määrätty oppilaille soveltuvuuskokeen perusteel-
la. Oppilaiden huoltajat ovat hakeneet koulupaikan lapselleen peruso-
petuslain 28 §:n 2 momentissa säädetyn vapaan hakeutumisoikeuden 
perusteella. Edellä olevan perusteella Helsingin Kristillisen koulun 
Elias-koulun koulumatkakustannuksia ei ole huomioitu korvauslaskel-
massa. 

Positiivinen diskriminaatio

Sopimuksen 5 luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva 
oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään lautakunnan hyväk-
symiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin talousar-
vioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen vastaa-
vien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein. Sopi-
muskouluista määrärahan piirissä ovat Apollon yhteiskoulu, Helsingin 
Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo sekä Maunulan yhteiskoulu. 

Kustannusvaikutukset/yhteenveto

Esityslistan liitteenä on korvauslaskelma kaikkien koulujen osalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2021 43 (53)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/11
12.10.2021

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

Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86343

elina.hurmekoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimuskoulut ennakkolaskelma vuodelle 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sopimuskoulut Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 357
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 30.9. - 5.10.2021 tekemiä päätöksiä:

Varhaiskasvatusjohtaja

 04.10.2021 § 108 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluko-
konaisuuden leikkipuistojen ja perhetalojen määräaikaiset sulkemi-
set 18.-22.10.2021

 05.10.2021 § 110 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-
arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 
2021-2022

 05.10.2021 § 111 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen ta-
sa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 
2021-2022

 05.10.2021 § 112 Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- 
ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten ta-
soittamiseksi vuosille 2021-2022

Perusopetusjohtaja

 30.09.2021 § 110 § Ansökan om bidrag från Kulturfonden, Daghem 
Axel, Skatan och Kronohagen

 30.09.2021 § 112 § Ansökan om bidrag från Kulturfonden, Öster-
sundom skola 

 1.10.2021 § 113 Erityisavustus sitouttavan kouluyhteisötyön 2. vai-
heen kehittämiseen vuosille 2022-2023

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 05.10.2021 § 85 Päätös maksuttomista oppimateriaaleista

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 28.9.2021

 § 21 Helsingfors Arbis verksamhetsberättelse över läsåret 2020-
2021

 § 22 Valet av direktioner för grundskolorna och gymnasierna för 
mandatperioden 1.10.2021–30.9.2025 

Viranhaltijapäätökset

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-ruotsinkielinen-jaosto-poytakirjat
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 346, 347, 348, 351, 352, 353 ja 357 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 349 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

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
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Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

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

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

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

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 350, 354, 355 ja 356 §: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 
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päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nora Grotenfelt Mirita Saxberg

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.10.2021.


