
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

02.11.2021

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
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Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Kari, Emma varapuheenjohtaja
Apter, Ted saapui 16:18
Chydenius, Jussi
Dufva, Veli-Pekka
Grotenfelt, Nora
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Korpinen, Sini
Malin, Petra
Rantahalvari, Markku
Saxberg, Mirita
Yanar, Ozan

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
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Ahlberg, Anssi erityissuunnittelija

asiantuntija
saapui 16:54, poistui 17:45, läsnä: 
osa 361 §

Pesonen, Lumia nuorisoneuvoston edustaja
poistui 17:58, poissa: 366 §, 367 §

Puheenjohtaja
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Nasima Razmyar apulaispormestari
358-367 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
358-364 §, 367 §

Outi Salo perusopetusjohtaja
365-366 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
358-367 §
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§ Asia

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

359 Asia/2 Ilmoitusasiat

360 Asia/3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Veturitie  si-
jaitsevan Pasilan peruskoulun ja uuden päiväkodin hankesuunnitel-
masta sekä päätös päiväkodin perustamisesta

361 Asia/4 Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti

362 Asia/5 Päätös kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankin-
nan keskeyttämisestä oikaisuvaatimuksen perusteella (kori 5)

363 Asia/6 Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinnan (kori 
5) väliaikainen järjestäminen

364 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2022 ja pöytä-
kirjannähtävänä pitäminen

365 Asia/8 Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

366 Asia/9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

367 Asia/10 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 358
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 Veli-Pekka Dufvan ja Pia 
Kopran sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Jussi Chydeniuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 359
Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasian:

 Kaupunginvaltuusto 13.10.2021 § 293 Helsingin kaupunkistrategia 
2021–2025 (HEL 2021-009960)

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.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 360
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 

A

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

B

päätti perustaa päiväkodin sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy hankesuunnitelman.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sii-
hen, että kattorakenteen päälle toteutettavasta ulkoilupihasta tulee tur-
vallinen kaikille.

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.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa lasten ja nuorten määrän 
kehitystä Pasilan alueella ja selvittää tarvetta säilyttää Pasilan perus-
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koulun osoitteessa Maistraatintori 1 sijaitsevat tilat tai tontti kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan käytössä uudishankkeen valmistuttua.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Ehdotan, että päätösesityksen kohdan B kappaleen 4 
loppuun lisätään lause: "Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että 
kattorakenteen päälle toteutettavasta ulkoilupihasta tulee turvallinen 
kaikille".

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala seuraa lasten ja 
nuorten määrän kehitystä Pasilan alueella ja selvittää tarvetta säilyttää 
Pasilan peruskoulun osoitteessa Maistraatintori 1 sijaitsevat tilat tai 
tontti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä uudishankkeen 
valmistuttua.

Kannattaja: Vesa Korkkula

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

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

Päätösehdotus
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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.

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 
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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, 
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-
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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.

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.
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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-
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
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.10.2021 § 353

HEL 2021-009760 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

12.10.2021 Pöydälle

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

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.10.2021 
§ 85

HEL 2021-009760 T 10 06 00

Veturitie (Tulistimenkatu-Höyrykatu), kaup.osa 17, Keski-Pasila, Kiinteistökartta 89-676496, Pysyvä 
kiinteistöobjekti 2282

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Keski-Pasilassa, osoitteessa Veturitie (Tu-
listimenkatu-Höyrykatu) sijaitsevan Pasilan peruskoulun ja päivä-kodin 
uudisrakennuksen 23.9.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymis-
tä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 13 177 brm² ja rakennus-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana  56 600 000 eu-
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roa heinäkuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että  kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. 

B

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

Käsittely

07.10.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Reetta Amper, projektinjohtaja, puhelin: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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§ 361
Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti

HEL 2021-011881 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
väliraportin oppivelvollisuuden laajentamisesta. 

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana ertyissunnittelija Anssi Ahlberg. Asiantunti-
ja poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden viimeises-
tä kappaleesta muutetaan sana loppuraportti raportiksi eli oppivelvolli-
suuden laajentamisen raportti tuodaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan keväällä 2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi
Tuulia Tikkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26940

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä ole-
van väliraportin oppivelvollisuuden laajentamisesta. 

Esittelijän perustelut

Oppivelvollisuuden laajentaminen tuli voimaan 1.8.2021, mutta oppi-
velvollisuuteen liittyvä hakeutumisvelvoite tuli voimaan 1.1.2021. 

Oppivelvollisuuden laajentaminen pitää sisällään perusopetuksen oh-
jaus- ja valvontavastuun, tehostetun oppilaanohjauksen, oppivelvolli-
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suusiän korottamisen 18 ikävuoteen, toisen asteen koulutuksen mak-
suttomuuden sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvai-
heen ohjauksen kehittämisen. 

Väliraportilla tuodaan tietoa lautakunnalle oppivelvollisuuden laajenta-
misen toimeenpanosta ja toteutuksesta Helsingissä. 

Uudistuksen toteutus

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjän sekä asuin-
kunnan ohjaus- ja valvontavastuut uudistuvat. Tavoitteena on, että nuo-
ri vaihtaa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin saatetusti ja se, ettei 
nuori missään vaiheessa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle.

Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen op-
pilaana oleva oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvollisuutensa. Peru-
sopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyi perusopetuk-
sen jälkeisen koulutuksen ohjaus- ja valvontavastuun alkaessa tai vii-
meistään elokuun lopussa 2021, kun ilman opiskelupaikkaa olevat op-
pivelvolliset tuli ilmoittaa asuinkunnalle. Syksyllä 2021 asuinkunnan oh-
jattavaksi päätyi 51 ilman opiskelupaikkaa olevaa oppivelvollista, mikä 
vastasi vain 0,9 prosenttia Helsingin 9.-luokkalaisista. Perusopetukses-
sa alkoi elokuussa 2021 velvoite antaa 8.-9.-luokkalaisille tarpeidensa 
mukaista tehostettua henkilökohtaista ohjausta opinto-ohjauksen lisäk-
si.

Toisen asteen koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus huolehtia opiske-
lijasta ja seurata opintojen etenemistä opiskelusuunnitelman mukaises-
ti. Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, hänelle anne-
taan ohjausta muihin opintoihin hakeutumisessa. Lukioissa lisäresurs-
seja kohdennetaan oppilaanohjaukseen ja ryhmänohjaukseen. Amma-
tillisessa koulutuksessa lisäresursseja kohdennetaan keskeyttämisu-
hassa olevien opiskelijoiden ohjaukseen sekä jälkiopinto-ohjaukseen. 
Oppivelvollisuuden laajentamisesta ei kevään 2021 yhteishaun perus-
teella seurannut merkittävää muutosta ulkokuntalaisten hakeutumiseen 
Helsingin kaupungin järjestämiin toisen asteen koulutuksiin.

Asuinkunnalla on velvollisuus viime kädessä ohjata ja valvoa oppivel-
vollisuuden suorittamista. Asuinkunnan ohjauksesta Helsingissä vastaa 
Ohjaamon monialainen ohjaustiimi, johon kuuluu kaksi opinto-ohjaajaa, 
sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja ja neljä oppivelvollisuusohjaajaa. 
Ohjaamon ohjaustiimin vastuulle tulevat ne oppivelvolliset, jotka eivät 
ole minkään koulutuksen järjestäjän piirissä. Asuinkunnan valvonta ta-
pahtuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnossa.

Oppivelvollisuusiän noustessa 18 ikävuoteen laajeni myös velvollisuus 
antaa maksutonta koulutusta. Lukioissa ja ammatillisessa koulutukses-
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sa tämä tarkoittaa sitä, että oppivelvollisille tarjotaan tietokoneet ja op-
pimateriaalit. Lisäksi lukioissa maksutonta ovat ylioppilastutkinnon suo-
rittamiseksi edellytettävät viisi koetta, ja ammatillisessa koulutuksessa 
maksutonta on opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.

Huomioita toimeenpanosta

Helsingin kaupunki on organisoinut toiminnot toteuttaakseen oppivel-
vollisuuslaissa säädetyt tehtävät koulutuksen järjestäjän ja asuinkun-
nan ominaisuudessa. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen ja 
esimerkiksi toisen asteen oppilaitoksilta kerättiin lokakuun 2021 aikana 
kokemuksia maksuttomuuden käytänteistä. Myös oppivelvollisuuden 
vaikuttavuutta seurataan. Huomiota kohdennetaan jatkossa erityisesti 
seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

- Asuinkunta valvoo Valpas-järjestelmän avulla oppivelvollisuuslain val-
vontavastuun mukaisesti oppilaiden sijoittumista. Valpaksen toiminnal-
lisuudet ovat vielä puutteellisia ja ne hankaloittavat kuntien valvontaa 
oppivelvollisuuslain tarkoittamalla tavalla.

- 17 vuotta täyttäneet ilman perusopetuksen päättötodistusta olevat 
nuoret ovat väliinputoajia oppivelvollisuuden laajentamisen uudistuk-
sessa. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä 17 vuotta täyttäneet ei-
vät voi enää jatkaa perusopetuksessa, vaan he siirtyvät aikuisten peru-
sopetukseen. 17 vuotta täyttävät nuoret, jotka eivät saa peruskoulun 
päättötodistusta valmiiksi, tarvitsevat yksilöllisiä ja moniammatillisia tu-
kitoimia voidakseen jatkaa opintojaan aikuisten perusopetuksessa tai 
muissa vaihtoehdoissa. Jotta nuori voi edetä opinnoissaan mielekkäällä 
tavalla, tarkoituksenmukaiset tuki- ja ohjausketjut siirtymässä ovat kriit-
tisiä opintoihin kiinnittymisen kannalta. Nuoren edun mukaista on, että 
käytettävissä on myös vaihtoehtoisia koulutuspolkuja ja saatavilla on 
riittävä yksilöllinen tuki.

- Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden jatkopolut ovat vaikeuksissa, sil-
lä erityisoppilaitosten opiskelupaikkoja tarvitseville nuorille on liian vä-
hän. Vaativaa erityistä tukea tarvitseville ei ole tarjolla lainkaan ruotsin-
kielistä ammatillista koulutusta. Lisäksi TELMA-paikkoja on hyvin vä-
hän tarjolla ruotsinkielisille.

- Ruotsinkielisiä opinto-ohjaajia on ollut haastavaa löytää perusopetuk-
seen, toisen asteen koulutuksiin ja Ohjaamon monialaiseen ohjaustii-
miin. Tämä johtuu siitä, että ruotsinkielistä opinto-ohjaajakoulutusta ei 
ole tarjolla riittävästi Suomessa.

- Asuinkunnan valvontavastuulle on ilmoitettu ulkomaille muuttaneita 
nuoria, jotka eivät ole tehneet muuttoilmoitusta tai hakeneet oppivelvol-
lisuuden suorittamisen keskeyttämistä. Osassa tapauksissa tieto ulko-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 14 (43)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/4
02.11.2021

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

maille muutosta on toisen tai kolmannen käden tietoa, eikä asuinkunta 
voi tosiasiallisesti varmistua siitä, onko nuori varmasti muuttanut ulko-
maille.

- Helsingin kaupungin kustannusarvion mukaan uudistuksen kustan-
nukset ylittävät hallituksen esityksessä arvioidut kustannukset. Kustan-
nusten toteumia seurataan aktiivisesti ja esimerkiksi toisen asteen 
maksuttomuuden kustannusarvioita tarkistetaan vuoden 2021 lopussa, 
kun lukiot ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto ovat tilanneet ja saaneet 
kaikki tarvittavat oppimateriaalit vuodelle 2021.

Oppivelvollisuuden laajentamisen loppuraportti tuodaan kasvatus- ja 
koulutuslautakuntaan keväällä 2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Anssi Ahlberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 22241

anssi.ahlberg(a)hel.fi
Tuulia Tikkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 26940

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppivelvollisuuden laajentamisen väliraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 362
Päätös kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden han-
kinnan keskeyttämisestä oikaisuvaatimuksen perusteella (kori 5)

HEL 2021-006203 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Palmia Oy:n oikaisu-
vaatimuksen koskien kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalve-
lujen (kori 5) hankintapäätöstä 14.9.2021/§313 ja päätti esitystekstistä 
ilmenevin perustein keskeyttää hankintamenettelyn.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Oikaisuvaatimus 5.10.2021_Palmia Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain 3 §:n mukaisesti hankintayksikön on kohdeltava hankin-
tamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimitta-
va avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.
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Hankintalain 93 §:n mukaisesti hankintayksikön on ilmoitettava käyttä-
mänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste tai hinta-
laatusuhteen mukaiset vertailuperusteet hankintailmoituksessa, tar-
jouspyynnössä tai neuvottelukutsussa. Vertailuperusteiden on liityttävä 
hankinnan kohteeseen hankintalain 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa an-
taa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on ol-
tava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan 
keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn 
keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa kos-
kevasta päätöksestä säädetään hankintalain 123 §:ssä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyt-
tämisen edellytyksenä on, että keskeyttämisen syy on todellinen ja ettei 
keskeyttäminen merkitse ehdokkaiden tai tarjoajien syrjivää tai epätas-
apuolista kohtelua.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 133 §:n mukaan asianosainen voi 
vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan 
lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä teh-
dyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan hankintapäätös 
14.9.2021/§313 annettiin asianosaisille tiedoksi 21.9.2021, joten mää-
räaika muutoksenhaulle päättyi aikaisintaan 5.10.2021.

Palmia Oy toimitti toimialan hankintapäätöksen perusteella tehdyn oi-
kaisuvaatimuksensa Helsingin kaupungin kirjaamoon 5.10.2021 muu-
toksenhakuajan kuluessa. Palmia Oy laati oikaisuvaatimuksensa lisäksi 
asiassa valituksen markkinaoikeuteen, jonka osalta toimiala toimittaa 
tuomioistuimelle vastineensa sille varattuun määräaikaan mennessä.

Toimiala on pyytänyt RTK-Palvelu Oy:ltä ja SOL Palvelut Oy:ltä vasti-
neita Palmia Oy:n oikaisuvaatimuksen johdosta 15.10.2021. RTK-
Palvelu Oy toimitti määräaikaan 20.10.2021 mennessä vastineessa 
asiassa ja toimiala on huomioinut sen arvioinnissaan.

Palmia Oy on oikaisuvaatimuksessaan pyytänyt, että Helsingin kau-
pungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kumoaa kasvatus ja koulu-
tuslautakunnan 14.9.2021 tekemän hankintapäätöksen 14.9.2021/§313 
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(diaarinumero HEL 2021-006203) sekä korjaa virheellisen menettelyn-
sä oikaisuvaatimuksen tekijän esittämillä tavoilla.

Palmia Oy katsoo, ettei Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala ole laatinut kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapal-
velujen tarjouspyyntöä siten, että toimiala voisi tarjousten vertailussa 
käyttää hankintalain vaatimusten mukaisesti vain etukäteen ilmoittami-
aan vertailuperusteita. Toimiala ei ole Palmia Oy:n mukaan noudatta-
nut hankintamenettelyssä myöskään hankintalain yleisten periaatteiden 
edellyttämää tasapuolisuutta, syrjimättömyyttä ja avoimuutta.

Lisäksi Palmia Oy on toimialan suorittaman laatupisteytyksen osalta 
esittänyt, että sille on annettu liian vähän pisteitä suhteessa RTK-
Palvelu Oy:n pisteisiin (1). Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on katso-
nut, että tarjoajille on annettu laatupisteitä muihin vertailuperusteisiin 
kuuluvista asioista (2), tarjoajille on annettu laatupisteitä samoilla pe-
rusteilla useammassa eri vertailuperusteessa (3) sekä että toimiala on 
antanut tarjoajille pisteitä hankinnan vähimmäisvaatimuksiin kuuluvista 
asioista (4).

Muun muassa edellä mainituilla perusteilla Palmia Oy katsoo, että toi-
mialan julkaisema tarjouspyyntö on laadittu niin epäselvästi ja virheelli-
sesti, eikä se ole ollut omiaan takaamaan tarjoajien tasapuolista ja syr-
jimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Lisäksi oikaisuvaatimuksen 
tekijä katsoo, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala on suorittanut tarjousten laatuvertailun useilta kohdin virheelli-
sesti sekä vastoin etukäteen ilmoittamiaan perusteita hankintalain 
säännösten vastaisesti.

Hankintamenettely

Kilpailutuksessa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala ja kaupunkiympäristön toimiala pilotoivat ensimmäistä kertaa 
Helsingin kaupungin toimialojen yhteistä tukipalveluhankintaa kouluille 
ja oppilaitoksille. Aiemmassa mallissa kaupunkiympäristön toimiala kil-
pailutti kiinteistöhoidon ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala siivous- 
ja kohdevastaavapalvelut. 

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinta-
palvelut julkaisi 7.6.2021 päivätyn ja 24.6.2021 korjatun tarjouspyynnön 
HEL 2021-006203 ”Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalve-
luiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille 3.1.2022 
alkaen”. Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta teki han-
kintaa koskevan päätöksen 14.9.2021/§313. Kyseessä on hankintalain 
26 §:n EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka kilpailutus tehtiin käyt-
täen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-
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ilmoituskanavassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi sekä TED-
sivustolla.

Määräaikaan 10.08.2021 klo 12:00 mennessä saapuivat seuraavat tar-
joukset: Henkilöstöpalvelu Narikka.Com Oy (1016105-1), ISS Palvelut 
Oy (0906333-1), LT Siivous Oy (3155982-7), Palmia Oy (2653762-3), 
RTK-Palvelu Oy (2659323-8) ja SOL Palvelut Oy (2160299-1).

Tarjoajien antamien selvitysten perusteella tarjoajat täyttivät tarjoajille 
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset Henkilöstöpalvelu 
Narikka.Com Oy:ta lukuun ottamatta. Kyseinen tarjoaja suljettiin pois 
tarjouskilpailusta, koska se ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia verojen 
maksun osalta.

Tarjouksessa tuli ilmoittaa, tarjoaako ryhmään 1, ryhmään 2 vai mo-
lempiin ryhmiin. Vain toiseen ryhmään oli mahdollista tulla valituksi ja 
tarjouksessa tuli ilmoittaa, kumpi ryhmä olisi ensisijainen valinta, jos 
tarjoaja saisi korkeimmat pisteet molempien ryhmien vertailussa. Kaikki 
tarjoajat tekivät tarjouksen sekä ryhmään 1 että ryhmään 2. Hankitta-
vien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-
laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Laatuarviointi jakautui kaikissa kolmessa osa-alueessa kolmeen erilli-
seen laatua käsittelevään kysymykseen, johon tarjoajat antoivat vas-
taukset ja vastauksen arvioitiin. Yksi kysymys koski palvelun haltuunot-
toa, toinen tasalaatuisuuden varmistamista ja toiminnan kehittämistä ja 
kolmas tarjoajan monipalvelutiimin tuomaa positiivista asiakaskoke-
musta. Jokaisesta vastauksesta oli mahdollista saada enintään 10 pis-
tettä. Toimialojen asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä teki laatuver-
tailun ennen hintavertailua. Hinta- ja laatuvertailut sekä laatupisteet pe-
rusteluineen olivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.9.2021 teke-
män päätöksen liitteinä.

Perustelut

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä 
Palmia Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen ja keskeyttää kiinteistönhoi-
to-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinnan.

Kaupungin tarkoituksena on ollut vertailla tarjouksia itsenäisesti suh-
teessa tarjouspyynnössä ilmoitettuihin laatukriteereihin. Tarjouspyyn-
nön mukaan jokainen vertailtava osa-alue on tullut kuitenkin pisteyttää 
siten, että vertailuperusteiden perusteella parhaaksi katsottu selvitys 
saa täydet laatupisteet tarjouspyynnön mukaisesti. Muut tarjoukset taas 
on tullut suhteuttaa absoluuttisessa laatupisteytyksessä tähän parhaat 
pisteet saaneeseen kuvaukseen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 19 (43)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/5
02.11.2021

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

Tarjouspyynnössä ilmoitettu hankinnan kohteen laatukriteerien suhteel-
linen vertailumalli ei ole mahdollistanut aidosti laadukkaita ja kokonais-
taloudellisesti edullisia tarjouksia, eikä siten ole kaupungin tarkoituksen 
ja edun mukainen.

Hankintalain 3 § 1 mom. edellyttää, että hankintayksikkö kohtelee han-
kintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimät-
tömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon 
ottaen. Lisäksi hankintalain 93 § 5 mom. edellyttää, etteivät tarjous-
pyynnön vertailuperusteet anna hankintayksikölle rajoittamatonta valin-
nanvapautta, niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen 
kilpailun mahdollisuus.

Tarjouspyynnön laatuvertailuliitteessä käytetyt ilmaisut "tilaaja kiinnittää 
huomiota mm. – –" ovat mahdollistaneet sen, että toimialan on käytän-
nössä ollut mahdollista käyttää tarjousten vertailussa myös sellaisia pe-
rusteita, jotka eivät ole olleet tarjoajien tiedossa tarjousten tekovai-
heessa. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, 
että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merki-
tystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyynnössä ei myöskään ole erotettu selkeästi toisistaan vertai-
lussa huomioitavia pisteytysperusteita sekä hankinnan kohteen vä-
himmäisvaatimuksia. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksena on 
edellytetty muun muassa perehdytettyä ja ammattitaitoista henkilöstöä.

Toimiala katsoo, ettei tarjouspyynnön sisältö ole edellä mainituilta osin 
omiaan varmistamaan hankintalain 3 §:n yleisten periaatteiden mukais-
ta tasapuolista, syrjimätöntä, avointa sekä suhteellisuusperiaatteen 
mukaista hankintamenettelyä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Oikaisuvaatimus 5.10.2021_Palmia Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 313

HEL 2021-006203 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että korin 5 kiinteistönhoito- siivous- ja kohdevastaavapalvelut 
hankitaan ajalle 3.1.2022 - 31.12.2024 seuraavilta toimittajilta:

Ryhmä 1: RTK-Palvelu Oy

Ryhmä 2: SOL Palvelut Oy

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti sulkea Henkilöstöpalve-
lu Narikka.Com Oy:n (10161051) pois tarjouskilpailusta.

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

Hankinnan arvioitu arvo on noin 18,5 miljoonaa euroa sisältäen optiot.

Käsittely

14.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana Kari Salovaara. Asiantuntija poistui kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Suvi Ketene, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150
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suvi.ketene(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Erja Hammarén, asiantuntija: 310 20246

erja.hammaren(a)hel.fi
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§ 363
Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinnan 
(kori 5) väliaikainen järjestäminen

HEL 2021-006203 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan alle-
kirjoittamaan kiinteistönhoito-, siivous- ja käyttäjäpalvelujen hankinnan 
(kori 5) väliaikaista järjestämistä koskevan sopimuksen.

Sopimus on voimassa enintään siihen saakka, kunnes toimialan han-
kintapäätöstä 14.9.2021/§313 koskeva markkinaoikeusvalitus on käsi-
telty, virhe aiemmassa hankintamenettelyssä on muutoksenhaun joh-
dosta annetun ratkaisun perusteella korjattu, ja kiinteistönhoito-, sii-
vous- ja kohdevastaavapalvelujen hankinta on kilpailutettu uudelleen 
lainvoimaisella päätöksellä.

Hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevan sopimuksen arvioitu ar-
vonlisäveroton kokonaisarvo on enintään noin 2 miljoonaa euroa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatus ja koulutus Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinta-
palvelut julkaisi 7.6.2021 päivätyn ja 24.6.2021 korjatun tarjouspyynnön 
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HEL 2021-006203 ”Kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaavapalve-
luiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteille 3.1.2022 
alkaen”. Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta teki han-
kintaa koskevan päätöksen 14.9.2021/§313. Kyseessä oli hankintalain 
26 §:n EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka kilpailutus tehtiin käyt-
täen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-
ilmoituskanavassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi sekä TED-
sivustolla.

Palmia Oy toimitti toimialan hankintapäätöksen perusteella tehdyn oi-
kaisuvaatimuksensa Helsingin kaupungin kirjaamoon 5.10.2021 muu-
toksenhakuajan kuluessa. Palmia Oy laati oikaisuvaatimuksensa lisäksi 
asiassa valituksen markkinaoikeuteen (dnro 20353/2021), jonka osalta 
toimiala toimittaa tuomioistuimelle vastineensa sille varattuun määräai-
kaan mennessä.

Hankintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markki-
naoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jol-
lei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsit-
telyn ajaksi. Kyseessä olevat kiinteistönhoito-, siivous- ja kohdevastaa-
vapalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, joita toimiala tarvitsee lakisää-
teisten tehtäviensä hoitamisessa.

Hankintalain perustelujen mukaan säännöksessä ei ole rajoitettu jouk-
koa, jonka kanssa väliaikainen järjestely voidaan toteuttaa. Näin ollen 
hankintayksiköllä on mahdollisuus sopia väliaikaisesta järjestelystä 
minkä tahansa soveltuvan toimittajan kanssa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista 
(HEL 2020-010092, 20.10.2020 § 250).

Järjestelystä tullaan sopimaan valittavan palveluntuottajan kanssa ja 
väliaikaisesta järjestelystä solmitaan erillinen, väliaikainen sopimus. 
Hankintasopimus ei synny vielä tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan 
vasta erikseen allekirjoitettavilla hankintasopimuksilla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatus ja koulutus Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.09.2021 § 313

HEL 2021-006203 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perus-
tein, että korin 5 kiinteistönhoito- siivous- ja kohdevastaavapalvelut 
hankitaan ajalle 3.1.2022 - 31.12.2024 seuraavilta toimittajilta:

Ryhmä 1: RTK-Palvelu Oy

Ryhmä 2: SOL Palvelut Oy

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti sulkea Henkilöstöpalve-
lu Narikka.Com Oy:n (10161051) pois tarjouskilpailusta.

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

Hankinnan arvioitu arvo on noin 18,5 miljoonaa euroa sisältäen optiot.

Käsittely

14.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana oli kuultavana Kari Salovaara. Asiantuntija poistui kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
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kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

kari.salovaara(a)hel.fi
Erja Hammarén, asiantuntija: 310 20246

erja.hammaren(a)hel.fi
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§ 364
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat keväällä 2022 ja pöy-
täkirjannähtävänä pitäminen

HEL 2021-011272 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2022 
tiistaisin kello 16.15 alkaen seuraavasti:

1. ti 18.1.2022
2. ti 1.2.2022
3. ti 15.2.2022 
4. ti 8.3.2022
5. ti 22.3.2022
6. ti 12.4.2022
7. ti 3.5.2022
8. ti 17.5.2022 
9. ti 31.5.2022

10. ti 14.6.2022

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan ko-
kouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi, jollei salas-
sapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

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
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mu-
kaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjoh-
tajan kutsusta. 

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun eri-
tyisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkami-
saikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja 
muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoi-
tettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3 mom.).

Lautakunnan kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen 
kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakun-
nan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituk-
sineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 365
Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2021-011651 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen 
palveluvastaavan 23.9.2021 (§ 7822) tekemästä päätöksestä, koska 
oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan 
esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 
23.9.2021 (§ 7822) tehnyt kielteisen päätöksen iltapäivätoimintaan ot-
tamisesta Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy:n Puistolan perus-
koulun toimipaikan iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän 
mukaan hän tarvitsee lapselleen paikan iltapäivätoiminnasta. 

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 24.9.2021 postin kuljetet-
tavaksi. Päätöksestä on tehty 15.10.2021 Helsingin kaupungin kirjaa-
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moon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajas-
sa ja oikealle toimielimelle.

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Nano, lasten ja nuorten Kerho-
toiminta Oy:n Puistolan peruskoulun toimipaikan iltapäivätoiminnan 
ryhmässä paikat täyttyivät ensisijaisen hakuajan 22.3.-23.4.2021 jäl-
keen hakeneista 1. vuosiluokan ja erityisen tuen oppilaista. Ko. oppi-
laan hakemus iltapäivätoimintaan on toimitettu 12.8.2021. Ko. oppilas 
on 2. vuosiluokan oppilas, eikä hänellä ole erityisen tuen päätöstä. Ko. 
oppilas ei saanut paikkaa ko. iltapäivätoiminnan ryhmästä, koska ensi-
sijaisen hakuajan jälkeen vapaat paikat täyttyivät 1. vuosiluokan ja eri-
tyisen tuen oppilaista. Alueen leikkipuiston koululaisten toiminta palve-
lee 2. vuosiluokkaisia. Kyseisellä alueella on leikkipuisto Nurkka, jonne 
Helsingin kaupungin palvelukartan mukaan matka Puistolan peruskou-
lusta on noin 376 metriä. 
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Iltapäivätoimintaa ottamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämiä perusteita. Oikaisuvaa-
timuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa 
huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.

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

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös
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§ 366
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
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§ 367
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä ajalta 25. - 27.10.2021:

Hallintojohtaja

 27.10.2021 § 26 Päätös latauskaappien hankinnasta optiokaudelle 
17.3.2022 - 16.3.2024

Hallintopäällikkö

 25.10.2021 § 181 Hankinta, Arviointikriteeristön muutokset ja päät-
töarviointi – koulutus

Viranhaltijapäätökset

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

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2021 33 (43)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

02.11.2021

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 358, 359, 360 (A), 361, 364 ja 367 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 360 § (B).

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

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

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

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

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

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

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

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 362 ja 363 §:t.

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

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

tös ei kohdistu valittajaan.

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 365 ja 366 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

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

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

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

Valitusperusteet

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

3. vaatimusten perustelut;

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

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

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

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

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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