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Kokousaika 23.11.2021 16:15 - 18:50

Kokouspaikka Töysänkatu 2 D, kokoushuone Moreeni

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Dufva, Veli-Pekka
Kopra, Pia saapui 16:49, poissa: 368 - 371 §
Korpinen, Sini
Malin, Petra
Saxberg, Mirita poistui 16:55, saapui 17:00, poissa: 

374 §
Holopainen, Mari varajäsen

saapui 16:19, poissa: 368 §, 369 §
Kirjasniemi, Eevi varajäsen
Lahtinen, Vesa varajäsen

saapui 16:20, poissa: 368 §, 369 §
Lemström, Anna varajäsen
Olin, Bicca varajäsen
Siltanen, Anni varajäsen
Wahlbeck, Kristian varajäsen

esteellinen: 382 §

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
Tervonen, Taina vs. perusopetusjohtaja
Kemppi, Mauno tilapalvelupäällikkö

saapui 16:21, poissa: 368 §, 369 §
Takanen, Kati hallintojohtaja
Talvensaari, Hanna-Kaisa viestintä- ja markkinointipäällikkö
Lax, Jaana hallintoasiantuntija
Hotari, Pasi (etänä) ICT-kehityspäällikkö

asiantuntija
saapui 16:28, poistui 16:41, saapui 
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16:44, poistui 16:55, läsnä: 371 §, 
372 §

Korhonen, Timo yksikön päällikkö
asiantuntija
saapui 18:03, poistui 18:16, läsnä: 
381 §

Partanen, Niko (etänä) nuorisoneuvoston edustaja
saapui 17:25, poistui 18:44, läsnä: 
380 §, 381 §, 382 §

Vuontisjärvi, Tero talous- ja suunnittelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:17, poistui 16:25, läsnä: 
370 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
368-385 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lajohtaja
368-378 §, 380-381 §, 385 §

Taina Tervonen vs. perusopetusjohtaja
379 §, 382-383 §

Arja Kukkonen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja 
vapaan sivistystyön johtaja
384 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Lax hallintoasiantuntija
368-385 §
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§ Asia

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

369 Asia/2 Ilmoitusasiat

370 Asia/3 Talousarvion 2021 kolmas toteutumisennuste

371 Asia/5 Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden (ASTI 
DPS 7) jatkohankinta vuosille 2022-2023

372 Asia/6 Tekoälypohjaisen oppimisanalytiikka, personointi ja adaptaatio (TO-
PA) -hankkeen teknologisten kehittämis- ja ylläpitotöiden (TOPA DPS 
4) hankinta vuosille 2021-2023

373 Asia/7 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta tekonurmikenttien 
avaamisesta kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

374 Asia/8 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Laura Finne-Elosen aloitteesta tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
opettamisesta kaikilla kouluasteilla

374 Asia/8 Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktigele-
damoten Laura Finne-Elonens fullmäktigemotion gällande införandet 
av undervisning i känslo- och interaktionsfärdigheter i skolans alla sta-
dier

375 Asia/9 Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto-
johtajalle kaupunkiyhteisen tilavarausjärjestelmän pilottihankkeessa 
1.12.2021-31.12.2023

376 Asia/10 Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.12.2021 kokouksen ko-
kouspaikkaan

377 Asia/11 Osoitteeseen Sepänpuisto, Sepänkatu 2 toteutettavan leikkipuisto Se-
pän uudisrakennuksen tarveselvitys

378 Asia/12 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Porvoonkatu 2 
sijaitsevan Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen hankesuun-
nitelman enimmäishinnan korottamisesta

379 Asia/13 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Laajalahdentie 
23 sijaitsevan Munkkiniemen ala-asteen ja Munkkivuoren ala-asteen 
koulujen lisätilojen hankesuunnitelmasta

380 Asia/4 Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen 
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Helsingissä

381 Asia/14 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston päätöksestä 28.9.2021 § 24

382 Asia/15 Oikaisuvaatimus perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoi-
minnan avustuksen oikaisemisesta lukuvuodelle 2021 – 2022

383 Asia/16 Oikaisuvaatimus lehtorin ottamisesta määräajaksi

384 Asia/17 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

385 Asia/18 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 368
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 Bicca Olinin ja Petra Malinin 
sekä varatarkastajiksi Mari Holopaisen ja Anna Lemströmin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Jussi Chydeniuksen sijasta 
Bicca Olinin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin sijasta Mari Holopai-
sen ja Vesa Korkkulan sijasta Anna Lemströmin.

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 Jussi Chydeniuksen ja 
Petra Malinin sekä varatarkastajiksi Ozan Yanarin ja Vesa Korkkulan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 369
Ilmoitusasiat

Päätös

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

 Kaupunginvaltuusto 3.11.2021 § 332 Tilojen vuokraaminen Metso-
lan ala-asteen käyttöön (HEL 2021-006714): Kaupunginvaltuusto 
päätti vuokrata 4.6.2021 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset 
Metsolan ala-asteen osoitteeseen Kansatie 1 rakennettavan toimi-
pisteen noin 3 084 htm² laajuiset tilat siten, että 20 vuoden vuokra-
ajalle laskettu kokonaisvuokran enimmäishinta on arvonlisäverotto-
mana 15 432 000 euroa.

 Kaupunginvaltuusto 3.11.2021 § 331 Stadin ammatti- ja aikuisopis-
ton Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma HEL 2021-006634): 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roi-
hupellon kampuksen 12.8.2021 päivätyn elinkaarihankkeen hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 44 050 brm² ja 
rakentamiskustannustenenimmäishinta on arvonlisäverottomana 
176 000 000 euroahuhtikuun 2021 kustannustasossa sekä siten, et-
tä uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistuk-
seen ja että yhtiön uudisrakennustakoskeva osakekanta merkitään 
Helsingin kaupunginomistukseen. Samalla kaupunginvaltuusto hy-
väksyi seuraavan toivomusponnen. Hyväksyessään Roihupellon 
kampuksen hankesuunnitelman selvitetään mahdollisuutta ottaa 
ammattiopiston väistyviä tiloja ja kiinteistöjä tilapäiseen käyttöön 
kulttuurille, liikunnalle ja pienyrittäjille.(Sami Muttilainen)

 Kaupunginvaltuusto 3.11.2021 § 330 Kallion lukion perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (HEL 2018-
001823): Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kallion lukion perusparan-
nuksen hankesuunnitelman  enimmäishinnan korottamisen 3 900 
000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu 
enimmäishinta on noin 17 129 000 euroa arvonlisäverottomana jou-
lukuun 2019 kustannustasossa.

 Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 754 Päiväkotitilojen vuokraaminen 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Jätkäsaaresta (HEL 
2021-005737): Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan 7.5.2021 
päivätyn hankesuunnitelman mukaisten noin 1 225 htm² laajuisten 
päiväkotitilojen vuokraamisen siten, että 20 vuoden vuokra-ajalta 
maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja investointikustan-
nuksen kokonaissumma onenintään 8 470 00 euroa.

Esittelijä
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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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§ 370
Talousarvion 2021 kolmas toteutumisennuste

HEL 2021-004352 T 02 02 01

Päätös

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

Ennusteen perusteella lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 28,1 miljoonan euron ylity-
soikeutta talousarviokohtaan 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
sekä 1,4 miljoonan euron ylitysoikeutta talousarviokohtaan 8 05 02 Ir-
taimen omaisuuden perushankinta, kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
la. Esityksen perusteena ovat kaupungin saamat valtionavustukset ja 
muu ulkopuolinen rahoitus sekä oppivelvollisuuden laajenemisesta ai-
heutuvat talousarvioon sisältymättömät menot.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuon-
tisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen 
mukaan toimialat tekevät vuonna 2021 kolme ennustetta, joista tämä 
on viimeinen.
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Kanslian ohjeen mukaan toteutumisennusteet on annettava lautakun-
nalle tiedoksi. Lautakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talous-
arvio ei ole toteumassa. 

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

Kolmas ennuste on laadittu lokakuussa, jolloin lokakuun toteutumatie-
toja ei ollut vielä käytettävissä. Koska tämän kolmannen ennusteen pe-
rusteella lautakunnan on tehtävä tarvittavat ylitysoikeusesitykset, eu-
roennustetta on tarkistettu lokakuun toteutuneiden tulojen ja menojen 
perusteella marraskuun alussa ylitysoikeustarpeiden tarkentamiseksi.

Seuraavassa esitellään ensin kolmas ennuste ja sen jälkeen päivitetty-
jen toteumatietojen johdosta tehdyt tarkennukset siihen.

Käyttötalous

Tulot

Kolmas toteutumisennuste

Kolmannen ennusteen perusteella toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 
runsaat 27 miljoonaa eli 45 % enemmän kuin talousarviossa. 

Lisätuloarviosta 7,4 miljoonaa on kaupunginvaltuuston ylitysoikeuden 
yhteydessä asettamaa lisätulotavoitetta. Lisätulotavoite perustuu odo-
tukseen, että valtio korvaa avustuksina koronasta aiheutuneita lisäre-
surssitarpeita. Muilta osin lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttö-
tarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta 
rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ennus-
teeseen sisältyy tätä rahoitusta yhteensä 25,2 miljoonaa euroa, josta 
valtionavustusten osuus on 19 miljoonaa euroa.

Korona-pandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset vähentävät 
tuloja 2,6 miljoonaa euroa. ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 
muutokset pienentävät tuloja 3 miljoonalla eurolla.

Tarkistukset lokakuun toteumatietojen perusteella

Lokakuun toteumatietojen perusteella tuloennusteeseen ei ole tehty 
muutoksia.

Menot

Kolmas toteutumisennuste
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Menoja ennakoidaan kertyvän noin 40,5 miljoonaa euroa eli 3,2 % yli 
talousarvion.

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

Ennusteen menoihin sisältyy 26,6 miljoonaa euroa talousarvion ulko-
puolista rahoitusta vastaavia kuluja. Valtuuston myöntämästä ylitysoi-
keudesta 17,5 miljoonaa koronan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin 
tullaan käyttämään 10,5 miljoonaa euroa. Oppivelvollisuuden laajene-
misen kustannusten arvioidaan olevan 3,4 miljoonaa euroa. Olettama-
na on, että valtio korvaa oppivelvollisuuden laajenemisen kustannukset 
täysimääräisesti.

Tarkistukset lokakuun toteumatietojen perusteella

Lokakuun toteumien perusteella kokonaisylitysarviota on pienennetty 
37,1 miljoonaksi euroksi. Ylityksestä 25,5 miljoonaa johtuu hankerahoi-
tuksen käytöstä, 2,6 miljoonaa oppivelvollisuuden laajenemisesta ja 9 
miljoonaa koronaepidemian synnyttämistä kustannuksista, joka pysty-
tään kattamaan jo myönnetyllä ylitysoikeudella. Näin ollen lisäylitysoi-
keutta tarvitaan hankkeiden ja oppivelvollisuuden laajenemisen lisäkus-
tannusten kattamiseen 28,1 miljoonaa euroa.

Koronan vaikutukset talouteen

Kolmannessa toteutumisennusteessa korona-epidemian ennustetaan 
aiheuttavan tulomenetyksiä yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Suurin osa 
tulonmenetyksistä kohdistuu ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen 
sivistystyöhön.

Koronan aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset ovat kolmannen 
ennusteen mukaan yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Suorissa kustan-
nuksissa menosäästöt ylittävät menolisäykset, mistä johtuen nettona 
syntyy säästöjä noin 0,9 miljoonaa euroa. Välilliset lisäkustannukset 
ovat noin 11,4 miljoonaa euroa. Näin ollen koronakustannuksiin myön-
nettyä ylitysoikeutta tullaan ennusteen mukaan käyttämään 10,5 mil-
joonan euron edestä.

Koronan suorat kustannukset

Korona-epidemian aiheuttamia suoria talousarvion ylittäviä menoja ar-
vioidaan olevan 5,1 miljoonaa euroa. Nämä koostuvat sijaiskustannuk-
sista, hygieniatarvikekustannuksista sekä kasvavista työterveyskuluis-
ta. Korona-epidemian aiheuttama toiminnan supistamisen ennustetaan 
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aiheuttavan 6 miljoonaa säästöjä. Säästöjä syntyy toisen asteen mate-
riaalihankinnoissa ja ateriapalveluissa sekä toisen asteen koulutukses-
sa että perusopetuksessa. Nettona koronan suorien kustannusten ja 
säästöjen ennakoitu vaikutus on 0,9 miljoonaa euroa säästöä.

Koronan välilliset kustannukset

Toimiala on myös arvioinut epidemiatilanteesta johtuvien välillisten vai-
kutusten aiheuttamia kustannuspaineita. Vaikutukset on huomioitu en-
nusteessa ja ne katetaan valtuuston myöntämällä ylitysoikeudella. Kus-
tannuksia syntyy lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tar-
peen merkittävästä kasvusta. Arvioidut kustannusvaikutukset ovat noin 
11,4 miljoonaa euroa.

Tarkistukset lokakuun toteumatietojen perusteella

Koronan aiheuttamien kustannusten kokonaisarviota on tiputettu loka-
kuun toteumatietojen perusteella 9 miljoonaan euroon eli 1,5 miljoonaa 
euroa verrattuna edellä raportoituun kolmanteen toteutumisennustee-
seen.

Investoinnit

Kolmas toteutumisennuste

Investointimäärärahoja ennustetaan jäävän käyttämättä 3,6 miljoonaa 
euroa. ICT-investointeja jää käyttämättä 2,4 miljoonaa ja muita inves-
tointeja 1,2 miljoonaa euroa viivästyneiden toimitusten ja hankkeiden 
vuoksi. Määrärahat tullaan esittämään siirrettäväksi vuodelle 2022. Esi-
tys tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen.

Oppivelvollisuuden laajenemisen aiheuttamat tietotekniikkainvestoinnit 
ovat 1,4 miljoonaa euroa. Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät in-
vestoinnit eivät sisälly talousarvioon. Tämän  perusteella päätösehdo-
tukseen sisältyy esitys 1,4 miljoonan euron ylitysoikeudesta vuoden 
2021 talousarvion investointimäärärahoihin.

Tarkistukset lokakuun toteumatietojen perusteella

Investointimenojen ennustetta ei ole muutettu lokakuun toteumatietojen 
perusteella.

Strategian toteutuminen

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

Asiakasmäärät



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 8 (73)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
23.11.2021

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

Suomenkielisenvarhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan alittavan 
talousarvion 327 lapsella. Tämä johtuu pääosin lapsimäärän vähene-
misestä yksityisen hoidon tuessa. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuk-
sessa ennustetaan olevan 71 lasta vähemmän kuin talousarviossa. 

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alit-
tavan talousarvion 404 oppilaalla. Ruotsinkielisen perusopetuksen op-
pilasmäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 6 oppilaalla.

Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan alittavan 
talousarvion 547 oppilaalla. Asiakkaiden vähennys kohdistuu etupääs-
sä kaupungin järjestämään omaan perusopetuslain alaiseen iltapäivä-
toimintaan.

Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion 64 opiskelijalla. Ruotsinkielisten lukioiden opiskelijamäärän 
ennustetaan alittavat talousarvion 25 opiskelijalla.

Stadin ammattiopiston opiskelijavuosimäärän ennustetaan ylittävän ta-
lousarvion 1000 opiskelijavuodella. Stadin ammattiopisto käyttää koko 
valtion myöntämän opetuksen järjestämisluvan sekä lisäjärjestämislu-
van, yhteensä n 10 000 opiskelijavuotta. Lisäksi perusopetuksen lisä-
opetuksen oppilasmäärä ylittää talousarvion 200 oppilaalla.

Vapaan sivistystyön opetustuntimäärän ennustetaan ylittävän talousar-
vion 13 200 tunnilla. Opiskelijamäärän ennustetaan pienenevän 800 
opiskelijalla talousarvioon verrattuna. Opiskelijamäärän pieneneminen 
johtuu korona-kriisin aiheuttamasta lähiopetuksen keskeyttämisestä 
sekä koronaepidemian aikana pienennetyistä opetusryhmistä.

Arvio tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön 
muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä (strategia, talous ja toiminta) ja epävarmuustekijöistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ennustaa, että toimialan sitova ta-
voite ”Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja 
oppia ja opiskella” ei toteudu. Tavoite ei toteudu lukiokoulutuksen mitta-
rin osalta eikä ammatillisen koulutuksen mittarin osalta. Lukiokoulutuk-
sen mittarin jääminen tavoitteen tasosta johtuu pandemia-tilanteesta. 
Tavoitteen toteumista edistävät oppitunnit on jouduttu suurelta osin 
käyttämään akuuttien korona-asioiden hoitoon. Ammatillisessa koulu-
tuksessa keskeyttäneitä on ollut tavoitetta enemmän ennen kaikkea 
ikäryhmässä 18-21 vuotta.

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

Toimialan toiminnallisen, tilojen yhteiskäytön lisäämiseen liittyvän tavoi-
te toteutuu. 

Koko kaupungin yhteisten hyte-tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan.

Pitkittynyt korona-pandemia lisää oppimisen ja hyvinvoinnin tukitarpeita 
merkittävästi. Kriisin jatkuessa sosiaaliset ongelmat lisääntyvät, oppi-
misvaje kasvaa ja perheiden kuormitus kasvaa. Opetuksen ja hyvin-
voinnin tuen tarve kasvaa edelleen samoin kuin oppilashuollon tarve. 
Toimialan talousarvio sisältää merkittävät tuottavuustavoitteet ja –toi-
menpiteet, joiden toteuttamista vaikeuttaa edelleen jatkuva pandemiati-
lanne. Valtuuston myöntämä ylitysoikeus kattaa arvioidut koronan vai-
kutukset.

Toimialan henkilöstö on hyvin kuormittunutta johtuen korona-
pandemian mukanaan tuomista muutoksista ja henkilöstön saatavuus-
haasteesta erityisesti suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuk-
sessa sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa.

Koronakriisistä palautuminen ja palautumisen toimenpiteet

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden laatu ja saatavuus ovat palau-
tumisen perusta. Koronatilanne ja nopeasti vaihtelevat opetusjärjestelyt 
haastavat tilannetta edelleen. Lasten ja nuorten poissaoloja seurataan 
systemaattisesti ja niiden perusteella kohdennetaan tukitoimia. Oppi-
misvajeiden paikkaamiseksi lisätään ja tehostetaan tukiopetusta, osa-
aikaista erityisopetusta, ohjausta sekä kartoitetaan kesken tai suoritta-
matta jääneet opinnot sekä päivitetään opintosuunnitelmia.

Ennusteen edellyttämät toimenpiteet

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakunnan tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin, mikäli talousarvio ei ole toteutumassa. 

Tarkistetun kolmannen ennusteen mukaan käyttötalouden määrärahat 
ovat ylittymässä seuraavin perustein:

- Koronan aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset 9 miljoonaa eu-
roa
- Talousarvion ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavat menot 25,5 mil-
joonaa euroa
- Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannukset 2,6 miljoonaa euroa
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Koronan aiheuttamat kustannukset ovat katettavissa kaupunginvaltuus-
ton kesäkuussa jo myöntämällä 17,5 miljoonan euron ylitysoikeudella, 
jota siis jää käyttämättä tarkistetun kolmannen ennusteen mukaan 8,5 
miljoonaa euroa. Ylitysoikeutta ei kuitenkaan kaupunginvaltuuston pää-
töksen mukaan saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuin koronan ai-
heuttamiin kustannuksiin. Tästä johtuen päätösehdotukseen sisältyy 
28,1 miljoonan euron ylitysoikeusesitys, jonka perusteena ovat talous-
arvion ulkopuolinen rahoitus sekä oppivelvollisuuden laajenemisen kus-
tannukset.

Investointimenoissa ennakoidaan syntyvän säästöä 3,6 miljoonaa eu-
roa johtuen vuodelle 2022 siirtyvistä talousarvioon sisältyvistä hankin-
noista. Lautakunta voi esittää siirtyvien hankintojen rahoittamiseksi yli-
tysoikeutta vuoden 2022 talousarvioon, mikäli vastaava määräraha jää 
käyttämättä vuonna 2021. Ylitysoikeusesitys valmistellaan lautakunnan 
joulukuun kokoukseen.

Edellä ennakoitua vuoden 2021 säästöä kuitenkin pienentää kirjanpi-
dollisesti oppivelvollisuuden laajentumisesta syntyvät investointimenot, 
joihin talousarviossa ei ole varauduttu. Näiden kattamiseksi päätöseh-
dotukseen sisältyy 1,4 miljoonan euron ylitysoikeus vuoden 2021 inves-
tointimäärärahoihin oppivelvollisuuden laajenemisesta johtuvien inves-
tointien kattamiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 371
Asioinnin tietojärjestelmähankkeen kehittämis- ja ylläpitotöiden 
(ASTI DPS 7) jatkohankinta vuosille 2022-2023

HEL 2021-012737 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkohankinnasta asioinnin tieto-
järjestelmän (Asti) kehittämis- ja ylläpitotöistä Codemen Oyj:ltä.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on enintään 4 850 000 euroa.

Tämä hankintapäätös kohdistuu vuosille 2022-2023.

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

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tilaajalla on oikeus irtisanoa asian-
tuntijaresurssipalvelu päättymään neljäntoista päivän irtisanomisajalla.

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

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana ICT-kehityspäällikkö Pasi Hotari. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Teemu Toivakka, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 26797

teemu.toivakka(a)hel.fi
Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

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

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös_HEL_2020-012334

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kasko_lk

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn 
sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta

Asioinnin tietojärjestelmän (ASTI-hanke) kehittämisen on arvioitu sijoit-
tuvan vuosille 2019-2024. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa asioinnin 
tietojärjestelmän palvelukokonaisuus (varhaiskasvatus, perusopetus, 
lukio ja ammattiopisto), joka mahdollistaa uusia ja uudenlaisia tapoja 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelujen toteuttamiseksi ja tar-
joamiseksi asiakkaille. Nykyisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2024 
vanhan varhaiskasvatuksen järjestelmä on korvattu uudella, perusope-
tuksen oppilaaksiotto on toteutettu, ja viestintäratkaisu on valmiina.

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

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

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

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

Hankinta on jatkoa 2021 vuodelle kohdistuneelle hankintapäätökselle 
24.11.2020 (HEL 2020-012334).

Hankinta kohdistuu projektinhallinta-, integraattori-, määrittely- ja arkki-
tehtuuri- sekä pilvipalveluiden käytön asiantuntijapalveluihin sekä so-
velluskehitys- ja ylläpitopalveluihin.
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Sovelluskehityksen asiantuntijaresurssit kohdistuvat asioinnin tietojär-
jestelmän jatkokehittämiseen. Kehittämisen tuloksena digitalisoidaan 
palveluita ja tuotetaan varhaiskasvatuksen osakokonaisuuteen seuraa-
vat sisällöt: Viestintäratkaisu päiväkotien ja huoltajien välille, tuloselvi-
tyslomakkeet, varhaiskasvatuksen maksupäätökset sekä proaktiivinen 
varhaiskasvatus paikan tarjoaminen, jolla voidaan ennakoida varhais-
kasvatuspaikkojen tarvetta alueittain.

Perusopetuksen kokonaisuuteen tuotetaan seuraavat sisällöt: Painotet-
tuun opetukseen hakeutuminen sekä proaktiivisen esiopetuspaikkojen 
tarjoamisen ja hakeutumisen toiminnallisuudet. Lisäksi kehitetään Sta-
din ammattiopiston AI-HOKS kokonaisuutta.

Edellä mainittujen lisäksi asiantuntijaresursseilla ylläpidetään ja kehite-
tään käytössä olevia pilviympäristöjä ja pilvikapasiteettia sekä kehite-
tään toimialan omaa identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmää ja to-
teutetaan integraatioita eri järjestelmiin.

Hankintamenettely

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

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta-
järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dy-
naamisessa hankintajärjestelmässä 24.9.2020, määräaika tarjousten 
jättämiselle oli 12.10.2020.

Kilpailutuksen perusteella valittiin Codemen Oy.

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

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

Hankintapäätöksessä (HEL 2020-012334) todettiin, että voidaan uudel-
la päätöksellä päättää tarjouspyyntöön perustuvista hankintapäätöksen 
enimmäisarvon ylittävistä lisä- tai jatkohankinnoista.

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

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.

Keskeisimmät sovelletut säännökset

Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 §
Hankintalaki (1397/2016): 30 §, 33 §, 49 §, 52 §, 58 - 60 §:t, 62 §, 71 §, 
74 §, 79 §, 83 §, 85 - 87 §:t, 93 §, 123 § ja 130 §

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Teemu Toivakka, ICT-projektipäällikkö, puhelin: 310 26797

teemu.toivakka(a)hel.fi
Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

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

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös_HEL_2020-012334

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kasko_lk

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn 
sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 372
Tekoälypohjaisen oppimisanalytiikka, personointi ja adaptaatio 
(TOPA) -hankkeen teknologisten kehittämis- ja ylläpitotöiden (TOPA 
DPS 4) hankinta vuosille 2021-2023

HEL 2021-012628 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia kehittämis- ja ylläpito-
työtä Codemen Oy:ltä. Hankinta on jatkoa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan aikaisemmin tekemään hankintapäätökseen 24.11.2020 § 283 
(HEL 2020-009981, TOPA DPS 4). Hankinnan arvo ilman arvonlisäve-
roa on enintään 607 800 euroa. Hankinta ajoittuu vuosille 2021-2023.

Samalla lautakunta oikeutti toimialajohtajan tekemään hankintaan liitty-
vän sopimuksen ja hyväksymään hankintapäätökseen perustuvat ti-
laukset. 

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana ICT-kehityspäällikkö Pasi Hotari. Asiantun-
tija 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 Silander, ICT-hankepäällikkö, puhelin: 310 86684

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

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös_HEL_2020-009981
2 tarjouspyynto_nro_307017_DPS_4_pvm_7.7.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kasko_lk

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn 
sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

TOPA –hankkeen lyhyt kuvaus ja hankinnan perustelut

TOPA-hankkeessa kehitetään kouluille pedagogisella tiedolla johtami-
sen työkaluja (tietoikkunoita, dashboardeja) sekä oppimisanalytiikan 
sovelluksia niin oppijoille kuin opettajille. Kehittäminen tapahtuu vaiheit-
tain ja se on organisoitu koulujen ja oppilaitosten tarpeiden sekä inno-
vatiivisten kokeilujen pohjalta.

Pedagogisen tietojohtamisen työkaluilla rehtorit voivat esimerkiksi seu-
rata analytiikkaa poissaolotiedoista, tukitoimista, opintomenestyksestä 
ja tuen kohdentumisesta, pedagogisesta hyvinvoinnista ja teknologian 
käytöstä. 

Pedagogisen tietojohtamisen työkalut tukevat kouluja ja rehtoreita pe-
dagogisen toiminnan johtamisessa ja oppimisyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisessä sekä auttavat oppijoiden tuentarpeen varhaisessa tun-
nistamisessa.

Pedagogisen tietojohtamisen työkalujen ensimmäinen versio on ollut 
suomenkielisen perusopetuksen koulujen ja hallinnon käytössä syksys-
tä 2020. Ruotsinkielisten koulujen sekä lukioiden osalta pedagogisen 
tietojohtamisen työkalujen ensimmäinen versio on toteutettu vuonna 
2021. 

Työkalut ovat parhaillaan koekäytössä, jotta loppukäyttäjiltä saadaan 
palautetta työkalujen kehittämistarpeista ja järjestelmän tuottamaa tie-
toa voidaan parantaa. Tietoikkunoita (digitaalisia dashboardeja) on tar-
koitus avata jatkossa myös suoraan opettajien käyttöön. 

Toisena TOPA-hankkeen keskeisenä kehittämiskohteena on oppimisa-
nalytiikan sovellusten kehittäminen opettajien ja oppijoiden käyttöön. 
Oppimisanalytiikan sovellusten kehittäminen on käynnistynyt ensim-
mäisessä vaiheessa ammatillisen koulutuksen kontekstissa, koska jo-
kaiselle ammatilliselle opiskelijalle tulee lakisääteisesti tehdä HOKS eli 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Jokaiselle opiske-
lijalle suunnitellaan yksilöllinen opiskelupolku ja yksilöllinen opiskeluai-
ka. 
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Kehitettävä, tekoälypohjainen AI-HOKS-sovellus tarjoaa ammatilliseen 
koulutukseen opettajille ja opinto-ohjaajille työkalun seurata ja ohjata 
opiskelijoiden oppimista ja etenemistä niin ryhmän kuin yksilön tasolla. 
Opiskelijoille AI-HOKS on työkalu oman opiskelun ja valintojen suunnit-
teluun sekä seurantaan tarjoten struktuurin osaamisen kehittämisen 
prosessille.

AI-HOKS-sovelluksen keskeisenä tavoitteena on tukea ammatillisen 
koulutuksen läpäisyn edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä – niin 
että jokainen opiskelija valmistuisi yksilöllisesti optimaalisessa ajassa.

AI-HOKS-sovelluksesta on rakennettu tähän mennessä prototyyppi, jo-
ta on kokeiltu oppijoiden ja opettajien kanssa keväällä-kesällä 2021. 
Tuotantoversion kehittämistyö tehdään yhteistyönä Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston kanssa sekä osallistuen Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
koordinoimaan kansalliseen kehittämisryhmään. AI-HOKS-sovellus on 
tarkoitus ottaa laajasti ammatillisten opiskelijoiden käyttöön vuoden 
2022 aikana. 

AI-HOKS-sovellusta muokattuna tai sen yksittäisiä moduuleita voidaan 
ammatillisen koulutuksen lisäksi jatkossa hyödyntää myös lukiokoulu-
tuksen sekä perusopetuksen tarpeisiin.

Hankinnan kohteena olevat asiantuntijapalvelut kohdistuvat oppimisa-
nalytiikan ja pedagogisen tietojohtamisen sovellusten kehittämiseen.

Hankintamenettely

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

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta-
järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dy-
naamisessa hankintajärjestelmässä 7.7.2020, määräaika tarjousten jät-
tämiselle oli 17.07.2020. 

Tarjouspyynnössä TOPA DPS4 hankinnan laajuudeksi arvioitiin 500 – 
1 000 henkilötyöpäivää (sitoumukseton arvio). Tämän lisäksi tarjous-
pyyntöön on sisältynyt optio lisähankinnasta, jonka käytöstä ja laajuu-
desta Tilaaja päättää. Option laajuudeksi arvioitiin 500 – 900 henkilö-
työpäiväksi (sitoumukseton arvio).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 24.11.2020 päätöksellä 
HEL 2020-009981 (TOPA DPS 4) hankkia asiantuntijaresursseja enin-
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tään 680 henkilötyöpäivää TOPA-hankkeessa kehitettävien tekoäly- ja 
oppimisanalytiikkajärjestelmien teknologisiin kehittämis- ja ylläpitotöi-
hin, erityisesti pedagogisen tietojohtamisen tukemiseen ja AI-HOKS -
projekteihin.

Resurssivuokralla toteutettavassa ketterässä kehityksessä hankittava 
asiantuntija suorittaa tilaajan määräämiä tehtäviä. Kehittämishankkeen 
alussa, ennen käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja vaatimusmäärittelyjen 
työstämistä on haasteellista yksityiskohtaisesti arvioida, kuinka paljon-
ko henkilötyöpäiviä käytetään eri tehtäväkokonaisuuksien toteuttami-
sessa. TOPA DPS 4 -kilpailutuksen tarjouspyynnössä on esitetty arvio 
mahdollisista tarvittavista henkilötyöpäivistä, joita tilaajan on mahdollis-
ta hankkia kyseisen kilpailutuksen perusteella kehittämishankkeen ti-
lanteen edetessä. 

Tämän johdosta TOPA DPS 4 -kilpailutuksen ja hankintapäätöksen 
HEL 2020-009981 perusteella hankitun seniori teknologinen projekti-
päällikkö -asiantuntijarooliin hankitaan Codemen Oy:ltä lisää henkilö-
työpäiviä enintään 360:n henkilötyöpäivän (á 900 euroa) verran ja Full 
stack –sovelluskehittäjä -asiantuntijarooliin hankitaan Codemen Oy:ltä 
lisää henkilötyöpäiviä enintään 440:n (á 645 euroa) henkilötyöpäivän 
verran.

Hankintalain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 1-kohdan mukaan han-
kintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenette-
lyä, jos se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja 
hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muutta-
mista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nä-
mä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta 
hankintasopimuksen yleistä luonnetta. 

Asiantuntijapalvelu ja lisähankintamahdollisuudet on kuvattu dynaami-
sen hankintajärjestelmän kautta julkaistussa tarjouspyynnössä selkeäs-
ti, eikä niillä muuteta hankintasopimuksen yleistä luonnetta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perus-
teet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun 
ottamatta osakkeita. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonli-
säverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 
2018-012438, 18.12.2018 § 278).

Keskeisimmät sovelletut säännökset
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Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 § 
Hankintalaki (1397/2016): 30 §, 33 §, 49 §, 52 §, 58 - 60 §:t, 62 §, 71 §, 
74 §, 79 §, 83 §, 85 - 87 §:t, 93 §, 123 § ja 130 §

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

julle.keihanen(a)hel.fi
Pasi Silander, ICT-hankepäällikkö, puhelin: 310 86684

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

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintapäätös_HEL_2020-009981
2 tarjouspyynto_nro_307017_DPS_4_pvm_7.7.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn sisällä tehtävä hankinta, 
Kasko_lk

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, DPSn 
sisällä tehtävä hankinta, Kasko_lk
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 373
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponnesta tekonurmikent-
tien avaamisesta kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Jussi 
Chydeniuksen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa esitettyä toivomuspontta ja toteaa seu-
raavaa:

Tällä hetkellä koulupihoilla on vain muutama tekonurmikenttä. Näitä te-
konurmikenttiä hallinnoi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja ylläpi-
tää kaupunkiympäristön toimiala. Lisäksi koulut voivat käyttää sovitusti 
lähellä sijaitsevia, muiden hallinnoimia tekonurmikenttiä. Kenttiä hallin-
noivat toimialat ja muut toimijat päättävät niiden käytöstä ja mahdolli-
sesta asukaskäytöstä.  Kaikki koulujen ja päiväkotien pihat ja liikunta-
alueet ovat yksiköiden toiminta-aikojen ulkopuolella asukaskäytössä.

Tekonurmikentät sijoittuvat pääosin liikuntapuistoihin ja niitä hallinnoi ja 
ylläpitää kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. 

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi ja ylläpitää yleisillä alueilla satoja 
kenttiä, joista useimmat ovat kivituhkapäällysteisiä hiekkakenttiä. Näi-
den lisäksi on esimerkiksi tekonurmisia, nurmi-, kumi- ja sorapäällystei-
siä pelikenttiä. Helsingissä on lisäksi useita yksityisiä, pääsääntöisesti 
yhdistysten hallinnoimia tekonurmikenttiä.

Helsingin tavoitteena on, että kaupunkilaisilla olisi yhdenvertaiset lähi-
liikkumismahdollisuudet kaikilla alueilla. Tämän tavoitteen saavuttami-
seksi koulujen pihoja ja lähiliikunta-alueita suunnitellaan yhteistyössä 
kulttuurin ja vapaa-ajan- sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 
Tätä yhteistyötä tehdään osana kaavoitus-, palveluverkko- ja talonra-
kentamisohjelman valmistelutyötä sekä liikkumisohjelmaa. 

Tekonurmikenttäverkoston suunnittelussa avainasemassa on kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala, joka kartoittaa, tukee ja kehittää eri lajien har-
joittelumahdollisuuksia sekä kuntalaisten mahdollisuuksia laadukkaa-
seen ja monipuoliseen liikuntaan.

Yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä on tiivistetty huolehtimalla 
siitä, että yhteistyöverkostossa on mukana sekä toiminnan että tilojen 
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kehittämisen ja ylläpidon näkökulmat. Kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää varmistaa riittävät alueelli-
set tilavaraukset pelikentille ja ulkoilulle ja varmistaa kenttien käytettä-
vyys asukaskäytön osalta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta 
lausuntoa valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponteen koskien te-
konurmikenttien avaamista kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Lau-
suntoa on pyydetty 31.12.2021 mennessä. 

Toivomusponsi kuuluu näin: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että val-
misteltaessa pitkäjänteisempää suunnitelmaa koulujen pihojen ja kou-
luja lähellä sijaitsevien pienten hiekkakenttien kunnon ja ylläpidon pa-
rantamiseksi, selvitetään mahdollisuudet ottaa huomioon jo olemassa 
olevien tekonurmikenttien alueellinen jakautuminen kaupungissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 374
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Laura Finne-Elosen aloitteesta tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen opettamisesta kaikilla kouluasteilla

HEL 2021-007745 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Laura Finne-Elosen aloitteesta: 

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetus-
suunnitelmissa painotetaan lasten ja nuorten tulevaisuudessa tarvitse-
maa, oppiainerajat ylittävää laaja-alaista osaamista. Laaja-alainen 
osaaminen näkyy toiminnassa kaikilla asteilla, ja se on myös osa kaik-
kia peruskoulussa ja lukiossa opetettuja opetusaineita. Valtuutettu Lau-
ra Finne-Elosen esille nostamat tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat 
muun muassa osa kulttuuri- ja viestintätaitoja, joita opetetaan varhais-
kasvatuksessa, esikoulussa, peruskoulussa sekä lukiossa. Toisin sa-
noen lapset, oppilaat ja opiskelijat saavat kehittää tunne- ja vuorovaiku-
tustaitojaan opintopolun kaikissa vaiheissa.

Helsingin kaupungin Kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO13), joka 
koostuu 13 keinosta kiusaamista vastaan, sisältää kiusaamisen ennal-
taehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumiseen tähtääviä toimenpiteitä se-
kä kiusaamistilanteiden jälkihoitoa. Ohjelma on laadittu kaikkien astei-
den käyttöön Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Se si-
sältää muun muassa kohdan Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaa-
mistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat. Syksystä 2022 alkaen tu-
lee jokaisella Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutusyksiköllä olla 
käytössään ohjelma tai toimenpidepaketti, joka tukee lapsia, oppilaita ja 
opiskelijoita sosiaalisten tilanteiden käsittelyn sekä tunteiden säätelyn 
oppimisessa. Yllä mainittujen ohjelmien ja velvoittavan opetuksen li-
säksi toimiala on jo useamman vuoden ajan tarjonnut koulutusta muun 
muassa positiivisessa pedagogiikassa ja neuropsykiatrista opastusta 
(Nepsy).

Kaupunginvaltuutettu Laura Finne-Elonen viittaa aloitteessaan Laaka-
vuoren ala-asteeseen, joka kahtena lukuvuotena (2019–2021) panosti 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen lisäämällä yhden viikoittai-
sen oppitunnin näissä taidoissa luokissa 1–6. Lisäys oppilaiden tuntija-
koon oli mahdollista sitä kautta, että koulu samaan aikaan osallistui 
opettajien kokonaistyöaikaan tähtäävään pilottihankkeeseen. Pilotti-
hanke on nyt saatettu päätökseen. Aivan kuten valtuutettu Laura Finne-
Elonen kirjoittaa aloitteessaan, hankkeella saavutettiin hyviä tuloksia. 
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Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan tällä hetkellä osana muita ai-
neita aivan kuten monessa muussa Helsingin koulussa.

Helsingin koulut osallistuivat sosioemotionaalisia taitoja kartoittavaan 
kansainväliseen OECD-tutkimukseen. Tutkimustulokset, jotka julkaistiin 
30.9.2021, vahvistivat, että tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat kytkök-
sissä oppimistuloksiin ja hyvinvointiin, kuten Helsingin kaupungilla on jo 
aikaisemmin päätelty. Lisäksi tutkimus antoi hyvän pohjan toiminnan 
edelleen kehittämiseen tältä osin. Toimiala ottaa tutkimustulokset huo-
mioon toiminnan kehittämisessä sekä osallistuu jatkossakin vastaaviin 
tutkimuksiin. 

Tiivistelmä

Tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat oppimista ja hyvinvointia sekä 
ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymistä. Näin ollen kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan tulee jatkaa systemaattista panostusta näihin toi-
minnan osa-alueisiin. Kun eri asteiden opetussuunnitelmien perusteet 
uudistetaan seuraavan kerran valtakunnallisella tasolla, tulisi käytössä 
olevaa uutta tutkimustietoa huomioida. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
merkitys opetuksessa on mahdollista vahvistaa tekemällä taidoista eril-
linen oppiaine omine tavoitteineen, sisältöineen ja arviointikriteerei-
neen. Tämän tulisi siis tapahtua kansallisella tasolla, jotta voidaan tu-
kea lasten ja nuorten tasa-arvoista kohtelua päiväkodeissa ja kouluissa 
kautta maan sekä huomioida kokonaisuus opetussuunnitelman tavoit-
teissa, sisällöissä ja tuntijaossa. Opettajakoulutuksen opinto-
ohjelmassa tulisi huomioida näiden taitojen opetus. Helsingin toimimi-
nen pilottikuntana on mahdollista, edellyttäen että ulkoinen hankerahoi-
tus voidaan varmistaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Agneta Lundmark, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakuntaa anta-
maan lausunnon valtuutettu Laura Finne-Elosen ja 11 muun allekirjoit-
taneen aloitteen johdosta 20.12.2021 mennessä.

Aloite kuuluu seuraavasti (suomennos): Tutkimusten mukaan tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen kouluopetuksella on saatu erinomaisia tuloksia 
esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisyssä. Kaksi vuotta kestänyt pilotti-
hanke Laakavuoren ala-asteen koulussa osoitti luokkahengen, keskit-
tymisen ja tunnesäätelyn parantuneen sekä kiusaamisen ja rasismin 
vähentyneen huomattavasti. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen liittäminen 
osaksi muita oppiaineita tai opettaminen erillisenä oppiaineena edistää 
kouluviihtyvyyden huomattavaa paranemista ja kiusaamisen merkittä-
vää vähenemistä. Olemme viime vuosina joutuneet lukemaan useasta 
kiusaamistapauksesta, jossa kärsijänä on ollut nuori. Tunne- ja vuoro-
vaikutustaitojen opettaminen tarjoaa konkreettisen ratkaisun, jonka te-
hosta on näyttöä. Kaupungin tulee selvittää, voisiko tunne- ja vuorovai-
kutustaitoja sisällyttää opetukseen kaikilla asteilla, ensin pilottihank-
keena ja sen jälkeen pysyvämmässä muodossa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Agneta Lundmark, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 374
Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till stadsfullmäktige-
ledamoten Laura Finne-Elonens fullmäktigemotion gällande infö-
randet av undervisning i känslo- och interaktionsfärdigheter i sko-
lans alla stadier

HEL 2021-007745 T 00 00 03

Utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden gav följande utlåtande till stadsfull-
mäktigeledamoten Laura Finne-Elonen fullmäktigemotionen:

I småbarnspedagogikens, förskolans, grundskolans och gymnasieut-
bildningens läroplaner betonas de mångsidiga, ämnesövergripande 
kompetenser som barn och unga behöver i framtiden. De mångsidiga 
kompetenserna genomsyrar verksamheten i alla stadier och är även in-
tegrerade i alla grundskolans och gymnasiets läroämnen. De känslo- 
och interaktionsfärdigheter, som ledamoten Laura Finne-Elonen lyfter 
fram, ingår bland annat i den kulturella och kommunikativa kompeten-
sen som finns inom småbarnspedagogiken, förskolan, grundskolan och 
gymnasieutbildningen. I praktiken innebär det att barnen, eleverna och 
studerande får utveckla sina känslo- och interaktionsfärdigheter under 
hela sin lärstig.

I Helsingfors stads antimobbningsprogram (AMP13) med 13 åtgärder 
för att motverka mobbning ingår både förebyggande åtgärder och åt-
gärder som kan läggas in under och efter ett mobbningsfall. Program-
met riktar sig till alla stadier inom fostran och utbildning i Helsingfors. 
En av åtgärderna i programmet är Program för utveckling av sociala 
och emotionella färdigheter samt för hantering av mobbningssituatio-
ner. Den förpliktar varje enhet inom fostran och utbildning att från och 
med hösten 2022 ha ett program eller ett åtgärdspaket som stöder bar-
nen, eleverna och studerande i att lära sig färdigheter i sociala situatio-
ner och i att lära sig känslokontroll. Utöver dessa program och en den 
lagstadgade verksamheten sektorn under flera års tid erbjudit fortbild-
ning i bland annat positiv pedagogik och neuropsykiatrisk handledning 
(NEPSY).

Stadsfullmäktigeledamoten Laura Finne-Elonen hänvisar till Laakavuo-
ren ala-aste, som under två läsår (2019-2021) satsade på undervisning 
i känslo- och interaktionsfärdigheter genom att lägga till en lektion i 
veckan för årskurserna 1-6. Ökningen i elevernas timfördelning kunde 
förverkligas genom att skolan samtidigt deltog i pilotprojektet för hel-
hetsarbetstid för lärarna. Pilotprojektet har nu avslutats. Precis som le-
damoten skriver i sin motion så såg man goda resultat efter denna 
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satsning. Undervisningen i känslo- och interaktionsfärdigheter sker nu 
integrerad i övrig undervisning precis som i så många andra skolor i 
Helsingfors.

Helsingfors skolor deltog i OECD-forskningen gällande känslo- och in-
teraktionsfärdigheter. Resultaten av den internationella forskningen 
publicerades 30.9.2021. I forskningen framkom det att känslo- och in-
teraktionsfärdigheter står i samband med inlärningsresultat och välbe-
finnande. Forskningen styrkte uppfattningen som funnits inom staden 
gällande färdigheternas betydelse, men gav också givande resultat för 
vidareutveckling inom detta område. Sektorn kommer att ta dessa 
forskningsresultat i beaktande vid utvecklingen av verksamheten samt 
delta i fortsatt undersökning inom området.

Sammanfattning

Känslo- och interaktionsfärdigheter stöder inlärningen och välbefinnan-
det samt förebygger mobbning och utslagning. Därför behöver fost-
rans- och utbildningssektorn i Helsingfors stad fortsätta att systematiskt 
satsa på dessa delområden i verksamheten. När följande revidering av 
nationella läroplansgrunderna för de olika stadierna görs nationellt, bör 
den forskning som nu finns på det här området beaktas. Känslo- och 
interaktionsfärdigheternas roll i utbildningen kan stärkas genom att det 
blir ett eget läroämne med egna mål, innehåll och bedömningskriterier. 
Detta bör alltså ske nationellt för att stöda jämlikheten i landets daghem 
och skolor samt för att ta i beaktande helheten i läroplanen med mål, 
innehåll och timfördelning. Detta skulle också innebära att lärarutbild-
ningen skulle beakta dessa färdigheter i studieprogrammet. Ifall 
Helsingfors skulle fungera som pilotkommun bör detta förverkligas ge-
nom extern finansiering. 

Föredragande
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Upplysningar
Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Stadsstyrelsen har bett fostrans- och utbildningsnämnden om utlåtande 
på Laura Finne-Elonens och 11 andra ledamöters motion innan 
20.12.2021. 

Motionen lyder enligt följande: Enligt undersökningar har undervisning i 
känslor och växelverkan gett betydande resultat, då det gäller exem-
pelvis mobbning i skolor. Ett två års pilotprojekt i lågstadieskolan Laa-
kavuoren koulu resulterade i bättre klassanda, ökad koncentration, be-
tydligt mindre mobbning och rasism, samt ökad känslokontroll bland 
eleverna. Om man inkorporerar detta läroämne antingen in i andra 
läroämnen, eller som sitt egna självständiga läroämne, kommer det att 
leda till betydande resultat i ungdomars skoltrivsel, samt en drastisk 
minskning i mobbning. Vi har under de senaste åren läst om flera fall 
där ungdomar farit illa pga mobbning, och detta är en konkret lösning 
med bevis för att metoden fungerar. Staden bör utreda möjligheter att 
införa undervisning i känslor och växelverkan för alla stadier, kan på-
börjas som pilotprojekt, men bör inkorporeras mera permanent i under-
visningen.

Föredragande
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Upplysningar
Agneta Lundmark, pedagogiskt sakkunnig, telefon: 310 84031

agneta.lundmark(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 375
Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hal-
lintojohtajalle kaupunkiyhteisen tilavarausjärjestelmän pilottihank-
keessa 1.12.2021-31.12.2023

HEL 2021-012852 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajalle kaupunkiyhteisen tilava-
rausjärjestelmän pilottihankkeessa, jossa Jakomäen sydän-
palvelurakennuksessa voi varata toimialan tiloja asukaskäyttöön säh-
köisen Varaamo-tilavarausjärjestelmän kautta.

Toimivallan siirto koskee toimialan tiloja, niiden jakoperusteita asukas-
käyttöön sekä hinnoittelua ja maksuttomuutta ko. pilottihankkeessa kui-
tenkin niin, ettei asukaskäytöstä aiheutuvat kustannukset ja toimintap-
rosessit rasita ko. tiloissa toimivien yksiköiden  perustehtävää. Toimi-
vallan siirto koskee ajanjaksoa 1.12.2021-31.12.2023.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jakomäen sydän -palvelurakennuksessa toimivat päiväkoti Kankare-
puisto, leikkipuisto Kankarepuisto ja Kankarepuiston peruskoulu. Lisäk-
si tiloissa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Jakomäen nuorisota-
lo. Liikuntasalin iltakäytön varaamisesta iltaisin, viikonloppuisin ja loma-
aikoina vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut. Jako-
mäen sydämen tilojen asukaskäyttö toteutetaan pääsääntöisesti oma-
valvontaperiaatteella. 

Nykyisellään tilojen varaaminen asukaskäyttöön rakennuksessa tapah-
tuu viiden eri tahon ja neljän erilaisen tilavarausjärjestelmän kautta, 
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joista varhaiskasvatuksen toimintatavat ovat täysin manuaalisia. Pilo-
tissa kehitetään mallia, joilla toimialayhteisissä monitoimirakennuksissa 
tuotetaan tilojen asukaskäyttöä yhtenäisillä prosesseilla ja käytännöillä. 
Pilotin kokemuksia käytetään myös Varaamo-järjestelmän kehittämi-
sessä. Pilotissa ovat mukana kasvatuksen ja koulutuksen tilat, paitsi lii-
kuntasalitilat ja Jakomäen nuorisotalo. Tavoitteena on lisätä kaupun-
kistrategian mukaisesti tilojen monipuolista käyttöä ja helpottaa ja ke-
ventää sääntelyä. Tilojen hinnoittelun yksinkertaistaminen mahdollistaa 
jatkossa varausten ja laskujen sujuvan sähköisen käsittelyn. 

Tällä hetkellä kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja nii-
den liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä 
peruutusehdoista. Tilaa hallinnoivan toimialan viranhaltijat käyttävät lä-
pinäkyvästi ja tasapuolisesti tehtäviinsä kuuluvaa harkintavaltaa päät-
täessään maksuttoman ja maksullisen käytön rajanvedosta että eri 
käyttäjien priorisoinnista (Kaupunginhallitus 20.8.2018 § 505).

Kaupunginhallitus päätti 20.8.2018 (§ 505), että tilojen varaaminen, 
käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten tekeminen keskite-
tään tarkoitusta varten kehitettyyn varaamo.hel.fi -palveluun. 

Kaupungin valtuuston 29.8.2018 hyväksymässä päätöksessä (§ 217) 
Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelmasta todetaan, 
että “yhdistyksille ja muulle kansalaiskäytölle tarjotaan toimintamahdol-
lisuus myös uudessa rakennuksessa. Tilojen suunnittelussa on otettu 
huomioon mahdollisuus tarjota tiloja varausjärjestelmän kautta kaupun-
kilaisten käyttöön.” 

Toimivalta

Helsingin kaupunginvaltuuston 22.9.2021 (§ 275) hyväksymän Helsin-
gin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja 
rajat, joiden mukaan viranomainen päättää, hallintaoikeutensa puitteis-
sa,  hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta 
toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suo-
rittamisesta. Sekä lisäksi maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle 
antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 
10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu 
päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 376
Muutos kasvatus- ja koulutuslautakunnan 14.12.2021 kokouksen 
kokouspaikkaan

HEL 2020-010754 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 12.10.2021 § 351 te-
kemäänsä päätöstä siten, että lautakunta kokoontuu 14.12.2021 kello 
16.15 alkaen osoitteessa Prinsessantie 2, 00820 Helsinki.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kokoontuu 14.12.2021 kello 16.15 alkaen osoitteessa Prinsessantie 2, 
00820 Helsinki.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää muuttaa 12.10.2021 § 351 te-
kemäänsä päätöstä kokousajoista siten, että lautakunta kokoontuu 
14.12.2021 kello 17 alkaen osoitteessa Prinsessantie 2, 00820 Helsin-
ki.

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 14.12.2021 
klo 17 (ei klo 16.15) alkaen Stadin AO:n tiloissa osoitteessa Prinses-
santie 2, 00820 Helsinki (ei Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki). 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.10.2021 § 351

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.

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

02.03.2021 Ehdotuksen mukaan

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi
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§ 377
Osoitteeseen Sepänpuisto, Sepänkatu 2 toteutettavan leikkipuisto 
Sepän uudisrakennuksen tarveselvitys

HEL 2021-011656 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Ullanlinnaan osoittee-
seen Sepänpuisto, Sepänkatu 2 toteutettavan leikkipuisto Sepän uudis-
rakennuksen tarveselvityksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen kokonais-
taloudellisuus.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, leikkipuisto Seppä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Leikkipuisto Sepän uudishanke sijaitsee kantakaupungissa, eteläisessä 
Helsingissä missä on muuta kaupunkia vähemmän leikkipuistotoimin-
taa väestöpohjaan suhteutettuna.

Kaupunkiympäristö toteutti vuonna 2019 leikkipuistojen kokonaistarkas-
telun, johon sisältyi kuntoarvio. Kuntoarvion mukaan leikkipuisto Seppä 
on huonokuntoinen, kuntoluokka alle 60%, joten tilojen korjaaminen ei 
ole tarkoituksenmukaista eikä taloudellista. Uudishanke korvaa nykyi-
set purettavat leikkipuisto- ja varastotilat.
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Ullanlinnan alueelle Sepänpuistoon toteutettava uudisrakennus otetaan 
käyttöön kalustettuna tammikuussa 2023 mennessä. Toteutuvissa ti-
loissa voidaan joustavasti järjestää pienten lasten leikkitoimintaa ja 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Avoimen toiminnan lisäksi 
puistossa järjestetään lapsiperheille ja koululaisille ohjattua toimintaa. 
Koulujen loma-aikoina leikkipuistossa järjestään monipuolista toimintaa 
koululaisille. Leikkipuistotiloja vuokrataan kuntalaisille toiminta-aikojen 
ulkopuolella. Tilojen suunnittelussa sovelletaan Helsingin kaupungin 
leikkipuistokonseptia.

Leikkipuiston sijoittuminen Tehtaanpuistoon Mikael Agricolan kirkon 
viereen, arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (RKY-alue) on johtanut 
normaalia korkeampiin vaatimuksiin rakennuksen ilmeestä, sopivuu-
desta ympäristöönsä ja toteutuksen laadusta, joiden toteutumista on 
ohjannut ja arvioinut rakennusvalvonta ja sen kaupunkikuvatyöryhmä. 
Kaupunkiympäristön toimiala arvioi tämän vaikuttavan lämpöeristämät-
tömien tilojen laajuuteen, mikä korottaa laskennallista neliöhintaa. 
Myös pienellä hankekoolla on kustannuksia ja neliöhintaa nostava vai-
kutus.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

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

Leikkipuisto Sepän nykyiset tilat eivät kaupunkiympäristön toimialan 
mukaan vastaa kunnoltaan leikkipuistorakennuksen vaatimuksia. Alu-
eelle tarvitaan korvaavat tilat leikkipuistotoiminnan järjestämiseen.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset Ullanlinnan alueen leikkipuistotoiminnalle.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille käyttäjille sopiviksi. Toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset, nuoret ja 
perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön ylläpitä-
misen alueella.

Hankkeessa toteutetaan leikkipuistolle pedagogisesti monipuoliset, tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimin-
taa ja takaavat lapsille ja perheille hyvän toimintaympäristön. Tilat 
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suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Leikkipuiston uudishankkeen tilat ovat laajuudeltaan noin 166 hym². 
Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 
44,22 euroa/m²/kk eli noin 106 128 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 23 000 euroa. Muuttokustannusarvio on 
noin 3108 euroa, siivouskustannusarvio on noin 7020 euroa/vuosi. 
Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä 240 721 
euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Leikkipuiston henkilökunta sekä 
aluepäällikkö osallistuu käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun 
hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana.

Toimivalta

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, leikkipuisto Seppä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 378
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Porvoonka-
tu 2 sijaitsevan Aleksis Kiven peruskoulun perusparannuksen han-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta

HEL 2016-005582 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 1 700 
000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteensä 33 504 277 
euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vuoden 2022 talousarvios-
saan voinut varautua esitettyyn vuokrankorotukseen. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta edellyttää, että kaupunkiympäristön toimialan nyt esit-
tämä enimmäishinnan korotus ja siitä aiheutuva vuosittainen lisävuokra 
(n. 358 000 euroa) kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokra-
arvioon huomioidaan toimialan budjetissa vuonna 2023, jolloin lisä-
vuokraa aloitetaan maksamaan. Lisäksi tilahankkeen vuokravaikutuk-
set (n. 3 230 000 euroa) tulee huomioida toimialan talousarviossa. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on esittänyt kaupunginhallitukselle Aleksis Kiven peruskoulun hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista. Päätös tehtiin (3.6.2021 § 
3) ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyväksyy enim-
mäishinnan korottamisen.
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Rakennus sijaitsee Kallion kaupunginosassa osoitteessa Porvoonkatu 
2. Tilat on mitoitettu 700 oppilaalle. Rakentamisen alkamisesta, vuo-
desta 2019, lähtien koulu on toiminut väistötiloissa osoitteessa Por-
voonkatu 2 sekä osoitteessa Sturenkatu 2. Peruskorjatut tilat on otettu 
käyttöön vuotta alkuperäissuunnitelmaa myöhemmin elokuussa 2021.

Hanke on laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus, jossa on uu-
sittu talotekniset asennukset, parannettu energiataloutta sekä korjattu 
vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessä on 
myös korjattu kosteusvaurioituneita rakenteita ja rakennettu uusi salao-
jitusjärjestelmä. Hankkeessa on ajanmukaistettu tiloja opetuksen vaa-
timusten mukaisesti. 

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen syyt

Rakentamisen aikana on rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi jouduttu toteuttamaan suunniteltua enemmän muutos-
töitä, jotka ovat aiheuttaneet huomattavia lisäkustannuksia.

Tällaisia ovat olleet muun muassa uusien salaojien välttämätön sijoit-
taminen suunniteltua syvemmälle, perusmuurin vesieristyksen välttä-
mätön lisääminen suunnitelmissa esitettyä laajemmin ja rakennuksen 
vierustojen suunniteltua huomattavasti laajempi lisälouhinta ja alapoh-
jan uusimisen yhteydessä tehty suunniteltua laajempi peruskallion lou-
hinta. Lisäksi lisäkustannuksia aiheutti ilmenneiden saastuneiden maa-
ainesten poistaminen maaperästä sekä haitta-ainepurkutyöt, jotka 
kaikki olivat suunniteltua laajempia. Lisäkustannuksia aiheutti myös lii-
kuntasalisiiven peltikaton purkaminen ja uudelleen rakentaminen talo-
tekniikka-asennuksien takia.

Enimmäishinnan korotuksen vaikutus tilakustannuksiin

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 31 804 389 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa. 
Enimmäislaajuus on 11 123 brm² ja neliövuokran perusteena on 9509 
htm². Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi urakkavai-
heen enimmäishinta on 33 504 277 euroa arvonlisäverottomana syys-
kuun 2018 kustannustasossa, eli enimmäishinnan nousu on 1 700 000 
euroa arvonlisäverottomana.

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio oli noin 239 100 
euroa kuukaudessa eli 2 869 200 euroa vuodessa (25,40 eu-
roa/htm²/kk). Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi kokonaisvuok-
raksi arvioidaan 268 915 euroa kuukaudessa eli 3 226 974 euroa vuo-
dessa (28,28 euroa/htm²/kk). Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korja-
tun enimmäishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-
odotuksella. 
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Väistötilaratkaisu ei aiheuta lisäkustannuksia.

Aikaisemmat päätökset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut puoltavan lausunnon kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle 
Aleksis Kiven peruskoulun 20.4.2016 päivätystä perusparannuksen 
hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 31.8.2016 (§ 211). 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Aleksis Kiven peruskoulu Hankesuunnitelma liitteineen 20.4.2016
2 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-

ton esitys kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottamiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.06.2021 
§ 55

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 30.01.2018 § 
3

Kaupunginvaltuusto 31.08.2016 § 211

Kaupunginhallitus 08.08.2016 § 668

Opetuslautakunta 21.06.2016 § 126

Kiinteistölautakunta 02.06.2016 § 242
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§ 379
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Laajalah-
dentie 23 sijaitsevan Munkkiniemen ala-asteen ja Munkkivuoren ala-
asteen koulujen lisätilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2021-010160 T 10 01 04

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
1.9.2021 päivätystä IBM:n talossa osoitteessa Laajalahdentie 23 sijait-
sevan Munkkiniemen ala-asteen ja Munkkivuoren ala-asteen koulujen 
lisätilojen hankesuunnitelmasta.

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Lautakunta kiirehtii kuitenkin tilojen akustisten ominaisuuksien 
parantamista ja nykyistä laajemman piharatkaisun toteuttamista.

Lisäksi lautakunta painottaa hankkeen valmistumista sovitussa aikatau-
lussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle. Kas-
vatus- ja koulutuslautakunta korostaa myös hankkeen kustannusseu-
rannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Lautakun-
ta vaatii myös, että kaupunkiympäristön toimiala jatkossa laatii vuokra-
hankkeiden liitteenä olevat hankintarajataulukot yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kanssa. Edellisillä toimilla on suuri vaiku-
tus terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön muodostumiseen sekä 
toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 IBM Hankesuunnitelma 1.9.2021
2 Hankesuunnitelman liitteet
3 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Munkkinie-
men ala-asteen ja Munkkivuoren ala-asteen koulujen lisätilojen 
1.9.2021 päivätystä hankesuunnitelmasta. Kohde sijaitsee osoitteessa 
Laajalahdentie 23, Munkkiniemen kaupunginosassa. Koulujen nykyiset 
tilat osoitteissa Tietotie1 ja Raumantie 2 ovat riittämättömät kasvaville 
oppilasmäärille eivätkä ne siten tue kaikilta osin toiminnallisia tavoittei-
ta. Lisätilat on mitoitettu 140 oppilaalle. Perustelut tilahankkeen mitoi-
tukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia. 

Tilat on vuokrattu alun perin Munkkivuoren ala-asteen (Raumantie 2) 
peruskorjauksen väistötiloiksi (8/2017-6/2019), jonka jälkeen tilat on 
otettu Munkkivuoren ja Munkkiniemen ala-asteiden lisätilakäyttöön. 
Rakennuksessa on myös Hoplaxskolanin väistötilat osoitteessa Lokka-
lantie 9 toteutettavan perusparannuksen aikana. Liitteenä olevaan han-
kesuunnitelmaan on yhdistetty edellä mainitut tilaratkaisut. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstö on lausunut tiloista 3.11.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to huomioidaan tilojen lopulliseen kuntoon saattamisessa.

Tilaratkaisut tukevat peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamista

Tilahankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukai-
sesti mitoitetut ja joustavat tilat olemassa olevan rakennuksen mahdol-
lisuuksien puitteissa. Tilat on suunniteltu suunnitteluohjeita soveltaen ja 
ne mahdollistavat oppijoille riittävän hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä 
tukevaksi oppimisympäristöksi. Tilojen yhteydessä olevan piha-alueen 
valvottavuutta, yhteisöllisyyttä ja liikunnallisuutta parannetaan Kivitor-
pankentän muutostöillä. 

Väliaikaisilla lisätiloilla varmistetaan riittävät alueelliset palvelut korvaa-
vien tilojen valmistumiseen saakka.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilakustannukset koostuvat useasta määräaikaisesta vuokrasopimuk-
sesta, joiden laajuuteen ja sisältöön on vaikuttavat lisätilojen sijoittumi-
nen rakennuksessa sekä muutostöiden eteneminen. Eri koulujen lisä- 
ja väistötilatarpeiden ennakointi on johtanut siihen, että hankesuunni-
telmassa esitetty vuokra-ala poikkeaa tarveselvityksen tavoitteista.
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Ajalla 8/20-12/21 tilakustannukset ovat pääomavuokran osalta 597 754 
euroa (17 kk) ja ylläpitovuokran osalta 201 225 euroa (15 kk).

Muutostöiden valmistumisen myötä 1.1.2022 alkaen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalta perittävä Munkkivuoren ja Munkkiniemen ala-
asteen lisätilan (1 083 htm²) vuokra on 345 048 euroa vuodessa (20,67 
euroa/htm²/kk).

Akustisten muutostöiden myötä toimiva oppimisympäristö saavutetaan 
aikaisempaa pienemmällä vuokra-alalla.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin on varattu mm. irtokalustehan-
kintoihin ja tietohallinnon hankintoihin n. 40 000 euroa, muuttokustan-
nuksiin 9000 euroa ja siivouskustannuksiin noin 9000 euroa vuodessa.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Munkkivuoren ja Munk-
kiniemen ala-asteiden lisätilojen tarveselvityksen 21.01.2020.

Koulujen lisä-/väistötila IBM:n kiinteistössä-hankesuunnitelma on hy-
väksytty Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostossa 1.9.2021. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. 

Henkilökuntaa on osallistettu käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien 
jatkokehittämisessä.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Susan Niemelä, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

susan.niemela(a)hel.fi

Liitteet

1 IBM Hankesuunnitelma 1.9.2021
2 Hankesuunnitelman liitteet
3 Työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 42 (73)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
23.11.2021

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

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 23.09.2021 
§ 81

HEL 2021-010160 T 10 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti

A
vuokrata Helsingin Munkkiniemessä, osoitteessa Laajalahdentie 23 si-
jaitsevan ja Oy IBM Finland Ab:n omistuksessa olevan tilan perusope-
tuksen ja varhaiskasvatuksen lisä- ja väistötilakäyttöön 1.9.2021 päivä-
tyn hankesuunnitelman mukaisesti. 01.01.2020 - 31.12.2021 yhteensä 
noin 2 833 htm² laajuisen tilan sekä 01.01.2022 - 30.06.2023 yhteensä 
noin 3 095 htm² laajuisen tilan enimmäishintaan 3 000 000 euroa siten, 
että vuokra-ajalta maksettava arvonlisäveroton, indeksikorjaamaton 
pääomavuokra on yhteensä enintään 1 490 000 euroa ja toiminnan 
edellyttämä investointikustannus on enintään 260 000 euroa. Lisäksi 
varaudutaan optioon 24 kk pääomavuokra yhteensä 1 200 000 euroa. 
Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta. 

B
oikeuttaa Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön 
allekirjoittamaan Oy IBM Finland Ab:n kanssa tehtävän vuokrasopi-
muksen sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia.

Käsittely

23.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli asiakaspäällikkö Sanna Rautajärvi. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 32554

sanna.rautajarvi(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 380
Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistämi-
nen Helsingissä

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti osaltaan kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus hyväksyisi lasten ja nuorten vaikuttamisjärjes-
telmän ja osallisuuden edistämisen tavoitteet, mittarit ja johtamisraken-
teen liitteenä 1 olevan kuvauksen mukaisesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää lasten ja nuorten osallisuuden 
ohjausryhmän perustamista sekä kaupunkitasoisten tavoitteiden ja mit-
tareiden asettamista jokaisen lapsen ja nuoren osallisuuden vahvista-
miseksi. Konkreettiset toimenpiteet asetetaan ja niitä seurataan lasten 
ja nuorten osallisuuden ohjausryhmässä. Erillisestä Ruuti-brändistä 
luovutaan. Helsingissä käytössä olevia osallistumisen ja vaikuttamisen 
tapoja monipuolistetaan ja kehitetään edelleen tavoitelähtöisesti, yh-
dessä lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten osallisuuden koke-
muksen kehittymistä seurataan kaupunkitasoisesti ja alueellisesti kou-
luterveyskyselyn osallisuusindikaattoria hyödyntäen.

Käsittely

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta 
päätti käsitellä neljännen esityksen kokouksen kolmantenatoista asia-
na.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet, 
arviointi ja johtaminen Helsingissä 2021-2025

2 Lapsille ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintatapoja
3 Nuorisoneuvoston lausunto
4 Osallistumisen ja vaikuttamisen tasot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys koskee lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmän ja osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisia tavoitteita, mittareita ja johtamisrakennet-
ta strategiakaudelle 2021–2025 (Liite 1).

Asia käsitellään saman sisältöisenä kaikkien toimialojen lautakunnissa, 
jonka jälkeen kaupunginhallitus tekee siitä päätöksen. Nuorisoneuvos-
ton asettamisesta vuosille 2022–2023 kaupunginhallitus päättää erik-
seen.

Taustaa

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jonka käyttöö-
notosta kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2011. Tämän jälkeen Ruudin 
toiminta on monipuolistunut, laajentunut ja vakiinnuttanut paikkansa 
kaupunkiorganisaation toiminnassa. Joulukuussa 2017 kaupunginhalli-
tus asetti Helsingin nuorten uudistuneen vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
strategiakaudelle 2017–2021. Asettamispäätöksen mukaisesti Ruudin 
koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
la tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. 
Ruudin toimintamuotoja ovat olleet omaehtoisen toiminnan tukeminen, 
edustuksellinen toiminta, osallistuva budjetointi ja yhteiskehittäminen 
sekä erilaiset tapahtumat. Helsingissä käytössä olevia, erityisesti lapsil-
le ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintamuotoja on 
kuvattu liitteessä 2.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakauden 2017–2020 arviointi

Vaikuttamisjärjestelmä Ruudin strategiakaudesta 2017–2021 on tehty 
laaja arviointi, joka on toiminut kehittämistyön pohjana. Arvioinnissa ke-
rättiin tietoa lapsilta ja nuorilta, opettajilta ja rehtoreilta, nuoriso- ja osal-
lisuusohjaajilta, nuorisotyön toiminnanjohtajilta, tutkijoilta, Ruudin oh-
jausryhmältä, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan asiantuntijoilta sekä toimialajohtajalta. 

Arvioinnin keskeisiä suosituksia tulevalle toimikaudelle olivat siirtymi-
nen toimintolähtöisestä johtamisesta tavoitelähtöiseen johtamiseen. 
Sen sijaan, että keskitytään olemassa olevien vaikuttamisen kanavien 
vahvistamiseen, kaupungissa tulee selkeämmin määritellä yhteinen 
suunta ja tavoitteet lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle. Ar-
vioinnissa todettiin, että Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä on tarjonnut mo-
nipuolisia vaikuttamisen paikkoja ja kanavia nuorille. Ruuti-brändi ei 
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kuitenkaan vahvista lasten ja nuorten ymmärrystä osallisuuden ja vai-
kuttamisen mahdollisuuksista eikä auta kaupungin työntekijöitä osalli-
suuden ja vaikuttamisen ymmärtämisessä. Tästä syystä erillisestä Ruu-
ti-brändistä tulisi luopua.

Arvioinnissa nostettiin myös esiin, että nuorten tilanteesta, tarpeista ja 
toiveista kerättyä tietoa tulisi hyödyntää monipuolisemmin yli toimialara-
jojen. Lisäksi nuorten osallisuuden kokemusta tulisi mitata systemaatti-
semmin. Yhtenä suosituksena korostettiin nuorten kuulemisen vahvis-
tamista lisäämällä dialogia ja deliberatiivista (puntaroivaa) demokratiaa 
ratkaisukeskeisen toiminnan rinnalle. Osallistumisen läpinäkyvyyteen 
tulisi kiinnittää huomiota. Entisestään tulisi kehittää erilaisia tapoja kuul-
la nuoria heille merkityksellisissä asioissa. 

Helsingin kaupunki on sitoutunut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -
kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa kuntia tekemään las-
ten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja 
kunnan hallinnossa. Työ lapsiystävällisemmän kunnan rakentamisessa 
tukee Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän arvioinnissa tehtyjä suosituksia 
kaupunkitasoisesta sitoutumisesta lasten osallisuuden edistämiseen.

Vaikuttamisjärjestelmän uudistuksen valmistelu

Arvioinnin pohjalta on valmisteltu esitys lasten ja nuorten osallisuuden 
edistämisen kaupunkitasoisista tavoitteista, arvioinnista ja johtamisesta 
Helsingissä strategiakaudelle 2021–2025 (Liite 1). Valmistelusta ovat 
vastanneet kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala. Esityksen sisältöön ovat vaikuttaneet arvioinnin suosi-
tusten lisäksi eri toimialojen työntekijöille järjestettyjen työpajojen tulok-
set, lapsilta ja nuorilta saatu palaute, toimialojen johtoryhmien kom-
mentit sekä nuorisoneuvoston antama lausunto (Liite 3). 

Nyt määriteltävillä yhteisillä tavoitteilla varmistetaan, että lasten ja nuor-
ten osallisuutta edistetään systemaattisesti ja kaupunkitasoisesti. Osal-
lisuutta ja vaikuttamista tarkastellaan kaupungissa kahdesta suunnas-
ta: lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta sekä 
kaupungin toimintaan vaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen näkö-
kulmasta. Helsinki sitoutuu tekemään töitä sen eteen, että jokainen 
lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa 
ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa.

Helsingissä lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa monin eri ta-
voin. Helsingissä käytössä olevia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnat-
tuja vaikuttamisen kanavia ja toimintamuotoja on koottu liitteeseen 2 
sekä verkkosivustolle: nuorten.helsinki/osallistu-ja-vaikuta. Vaikuttami-
sen kanavien ja toimintatapojen tulee jatkossakin olla monipuolisia ja 
niitä tulee arvioida ja kehittää yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Vai-
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kuttamiskanavien kehittämisen lähtökohtana ovat yhteisesti sovitut ta-
voitteet sekä systemaattisesti kerättävä tieto lasten ja nuorten osalli-
suuden kokemuksista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Liitteet

1 Lasten ja nuorten osallisuuden edistämisen kaupunkitasoiset tavoitteet, 
arviointi ja johtaminen Helsingissä 2021-2025

2 Lapsille ja nuorille suunnattuja vaikuttamisen kanavia ja toimintatapoja
3 Nuorisoneuvoston lausunto
4 Osallistumisen ja vaikuttamisen tasot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
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§ 381
Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston päätöksestä 28.9.2021 § 24

HEL 2021-004562 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen 
jaoston päätöstä 28.9.2021 § 24 Töölön ala-asteen johtokunnan valin-
nasta, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihet-
ta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa pe-
rusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana yksikön päällikkö Timo Korhonen. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.11.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus 8.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2021 48 (73)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
23.11.2021

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

Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 
28.9.2021 § 24 Töölön ala-asteen johtokunnan valinnan osalta.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että jaoston päätös on Töölön ala-
asteen johtokunnan valinnan osalta tasa-arvolain vastaisena kumotta-
va, ja Töölön ala-aste on velvoitettava tekemään huoltajien valinta joh-
tokuntaan uudelleen noudattaen tasa-arvolakia. Suomenkielisen jaos-
ton tulee vahvistaa huoltajien valinta Töölön ala-asteen johtokuntaan. 
Lähemmin oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
oikaisuvaatimuksesta.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.10.2021. Päätöksestä on tehty 8.11.2021 Helsingin kau-
pungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on teh-
ty määräajassa oikealle toimielimelle.

Koulujen ja lukioiden johtokunnista

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsee nel-
jän vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Koulun 
oppilaiden tai lukion opiskelijoiden huoltajat, koulun tai lukion opettajat, 
koulun tai lukion muu henkilökunta ja lukion opiskelijat esittävät kes-
kuudestaan henkilöt johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi sekä pu-
heenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Rehtoreille on lähetetty ohjeistus ehdokasvalinnan suorittamisesta 
20.5.2021. Lisäksi rehtoreille on lähetetty 11.8.2021 viesti ehdokasva-
linnasta ja viesti on sisältänyt linkin ohjeistukseen, joka on saatavilla 
toimialan intranetissä Helmessä. Viestit ja intranetin sivusto sisältävät 
ohjeistuksen tasa-arvovaatimuksen noudattamisesta ehdokasasette-
lussa.

Töölön ala-asteen johtokunnan ehdokasasettelu

Töölön ala-asteen johtokunnassa on viisi jäsentä ja varajäsentä huolta-
jista. Lisäksi opettajista ja muusta henkilökunnasta on kummastakin 
yksi jäsen ja varajäsen. Yhteensä johtokunnassa on seitsemän jäsentä 
ja varajäsentä.

Ehdokasvalinnasta opettajien ja muun henkilökunnan osalta rehtori tie-
dotti hyvissä ajoin etukäteen mm. henkilökunnan viikkoinfossa ja eh-
dokkuuteen kannustettiin. Opettajia ja muuta henkilökuntaa edustaviksi 
jäseniksi ja varajäseniksi ei ollut ollenkaan miesehdokkaita.
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Huoltajien ehdokasasettelua koskeva kokous pidettiin Töölön koulun 
ala-asteen salissa 31.8.2021. Kokoukseen oli mahdollista osallistua 
myös etänä Teamsin välityksellä ja mahdollisuutta käytti viisi huoltajaa, 
läsnä salissa oli paikalla kahdeksan huoltajaa. Rehtori oli tiedottanut 
uuden johtokunnan valinnasta hyvissä ajoin etukäteen Wilman tiedot-
teissa sekä Wilmassa viestillä huoltajille. Tämän lisäksi asia oli esillä 
rehtorin lukuvuoden aloitusinfossa.

Kokouksessa käydyn keskustelun ja ehdokasasettelun päätteeksi to-
dettiin, että ehdokkaita oli ilmoittautunut 10. Ennen kuin äänestettiin 
varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä, rehtori kysyi onko ehdokkaiden 
joukossa henkilöitä, jotka haluaisivat suoraan ilmoittautua varajäse-
nehdokkaiksi. Kaksi naista ilmoittautui suoraan varajäseniksi.

Ehdokasasetteluvaiheessa käydyssä keskustelussa oikaisuvaatimuk-
sen tekijä toi ilmi tulkintansa sukupuolikiintiön toteuttamisesta: koska 
miehiä oli ehdolla kolme, nämä pitäisi hänen mukaansa valita suoraan 
varsinaisiksi jäseniksi.

Asiasta käytiin keskustelua, mutta kokousväen joukosta ei ilmennyt 
kannatusta henkilön esiin tuomalle tulkinnalle, vaan ehdokasasettelu 
suoritettiin äänestämällä. Rehtori ei voi määrätä kuka asetetaan tai vali-
taan  ehdokkaaksi. Varsinaista vastaehdotusta ehdokasasettelun valin-
tatavasta kokouksessa ei tehty.

Ehdokaspaikkoja jäi äänestykseen viidelle jäsenelle ja kolmelle varajä-
senelle. Äänestys suoritettiin kahdeksan henkilön kesken. Jokainen sai 
antaa viisi ääntä eli äänestää viittä ehdokasta varsinaisiksi jäseniksi. 
Äänestys toteutettiin käsiäänestyksenä paikan päällä ja chattiin kirjat-
tuna etäyhteydellä mukana olleilta.

Äänestyksen lopputulos oli seuraava:

mies 12 ääntä

mies 12 ääntä

nainen 11 ääntä

nainen 11 ääntä

nainen 5 ääntä

nainen 4 ääntä

nainen 4 ääntä

mies/ oikaisuvaatimuksen tekijä 3 ääntä.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä sai vähiten ääniä ja tuli valituksi ehdokkaaksi 
varajäseneksi. Hän on antanut suostumuksensa luottamustoimeen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 28.9.2021

Jaosto valitsi suomenkielisiin kouluihin ja lukioihin johtokunnat 
28.9.2021. Töölön ala-asteen johtokuntaan valittiin jäsenet ja varajäse-
net esityksen mukaisesti:

Jäsenet                    henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajat

nainen                     nainen

mies                        mies/ oikaisuvaatimuksen tekijä 

nainen                     nainen

mies                        nainen

nainen                     nainen 

Opettajajäsenet

nainen                     nainen

Muu henkilökunta

nainen                     nainen

Puheenjohtaja         varapuheenjohtaja

nainen                     nainen

Oikeudellinen arviointi

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 mo-
mentin mukaan koulun ja lukion johtokunnassa tulee olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja 
varajäseniä.

Mikäli varsinaisiksi jäseniksi huoltajien ehdokaskokouksessa olisi valittu 
suoraan ainoat miesehdokkaat ei varajäsenehdokkaiksi olisi ollut ollen-
kaan miesehdokkaita. Tasa-arvovaatimus olisi toteutunut varsinaisten 
jäsenten osalta, mutta jäänyt kokonaan toteutumatta varajäsenten osal-
ta. Nyt esityksen perusteella tehdyn jaoston valintapäätöksen mukaan 
tasa-arvo toteutuu osittain sekä varsinaisten että varajäsenten osalta.
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Johtokuntaan kokonaisuudessaan on ollut vain kolme miesehdokasta 
valittaviksi seitsemäksi jäseneksi ja varajäseneksi. Koulun henkilökun-
taehdokkaissa ei ollut miesehdokkaita varsinaisiksi jäseniksi ja varajä-
seniksi. Ehdokkuus on vapaaehtoista ja suostumuksen varaista. 

Miesehdokkaiden puute niin koulun huoltaja- kuin koulun henkilökun-
taehdokkaidenkin osalta on itsessään lain tarkoittama erityinen syy poi-
keta kiintiövaatimuksesta. Rehtori on huoltajien ehdokaskokouksen 
osalta ollut ehdokasasettelun mahdollistaja ja omalla toiminnallaan eh-
dokkaiden nimeämisen ja asettamisen osalta pyrkinyt varmistamaan 
ehdokasasettelussa, että vaatimus molempien sukupuolten edustuk-
sesta voidaan täyttää. Rehtori ei kuitenkaan ole voinut sivuuttaa ehdo-
kaskokouksen kantaa ehdokasvalinnan suorittamisesta äänestämällä 
ja vastoin tätä kantaa menettelytavasta nimetä vähiten äänestyksessä 
ääniä saaneen oikaisuvaatimuksen tekijän varsinaiseksi jäsenehdok-
kaaksi.

Ehdokkaiden nimeämisessä on pyritty parhaalla mahdollisella tavalla 
valmistelemaan kokoonpanoesitys siten, että kiintiöperiaate täyttyy. Nyt 
sekä varsinaisten että varajäsenten osalta vaatimus toteutuu vain osit-
tain viranomaisesta riippumattomista syistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 8.11.2021, saate
2 Oikaisuvaatimus 8.11.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.09.2021 § 24
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§ 382
Oikaisuvaatimus perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivä-
toiminnan avustuksen oikaisemisesta lukuvuodelle 2021 – 2022

HEL 2021-006397 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Folkhälsan Välfärd Ab:n oi-
kaisuvaatimuksen hallintopäällikön 5.10.2021 § 142 tekemästä päätök-
sestä ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Esteelliset: Kristian Wahlbeck. 
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5).

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintopäällikkö päätti 5.10.2021 § 142 Folkhälsan Välfärd Ab:lle peru-
sopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuksen lukuvuodelle 
2021-2022, yhteensä 234 372 euroa. Avustus tarkistettiin oppilasmää-
rien laskentapäivän 20.9.2021 mukaisesti, jolloin Folkhälsan Välfärd 
Ab:n oppilasmäärä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietojen mu-
kaan oli 289 oppilasta.
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Folkhälsan Välfärd Ab on tehnyt 14.10.2021 oikaisuvaatimuksen pää-
tökseen, koska heidän mukaan 20.9.2021 oppilasmäärä oli 292. Oikai-
suvaatimus on aiheellinen ja Folkhälsan Välfärd Ab:n perusopetuslain 
mukainen avustuspäätös tullaan oikaisemaan oikean oppilasmäärän 
mukaiseksi.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on lähetetty eKirjeenä 12.10.2021. 
Päätöksestä on tehty 14.10.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saa-
punut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oi-
kealle toimielimelle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 25.5.2021 § 214 päättänyt peruso-
petuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset 
laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2021 - 2022.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintopalvelut Hallin-
topäällikkö 05.10.2021 § 142
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§ 383
Oikaisuvaatimus lehtorin ottamisesta määräajaksi

HEL 2021-012177 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen, jonka hän on tehnyt Haagan peruskoulun rehtorin 21.10.2021 
tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 
eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
2 Rehtorin päätös
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
4 Hakuilmoitus
5 Tehtävään valitun hakemus
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 28.10.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapu-
neen oikaisuvaatimuksen Haagan peruskoulun rehtorin 21.10.2021 te-
kemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Haagan peruskouluun si-
joitettuun saksan ja ruotsin lehtorin virkasuhteiseen tehtävään määrä-
ajaksi 25.10.2021 - 9.12.2021 **********

Rehtori on antanut asiassa lausunnon.

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

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan ellei toisin 
ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja 
työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 
20.11.2019 (§ 100) tekemään päätökseen perustuen lehtorin määrä-
ajaksi ottaa rehtori.

Hakuprosessista

Saksan ja ruotsin lehtorin virkasuhteinen tehtävä määräajaksi on ollut 
julkisesti haettavana 6.10.2021-20.10.2021.

Rehtorin päätöksen ja lausunnon mukaan tehtävään haki hakuajan ku-
luessa 4 henkilöä, joista rehtorin käsityksen mukaan kukaan ei täyttä-
nyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia molemmissa aineissa. 

Hakuilmoituksessa haettiin saksan ja ruotsin lehtorin sijaista. Koska ky-
symys on ollut määräaikaisesta tehtävästä, hakuilmoituksessa on to-
dettu, että kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa 
myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös olisi pitänyt olla oikaisuvaatimuk-
sen tekijälle eduksi. Oikaisuvaatimuksessa todetaan mm., että oikaisu-
vaatimuksen tekijä ei päässyt haastatteluun, vaikka odotteli, ja otaksui, 
että tulisin kyseeksi, aikaisemman yhteydenoton johdosta, mitä hänellä 
oli ollut apulaisrehtoriin (viestittely ja puhelinkeskustelu). Hän tuo myös 
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oikaisuvaatimuksessa esille näkemyksenä mahdollisesta syrjinnästä 
asiassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä 
olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

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

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n mukaan sellaiseen vir-
kasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain 
henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päätymistä ja 
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
5 §:ssä säädetään aineenopettajan kelpoisuudesta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi 
määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyt-
tämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan ope-
tusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kel-
poisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole 
saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä säädetään syrjinnän 
kiellosta. Työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei 
siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ot-
taen perusteltua.

Asian arviointi

Hakumenettelyn luonteeseen kuuluu, että vain osa hakijoista kutsutaan 
haastatteluun. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijäl-
le tarjottiin kolmea eri haastatteluaikaa. Rehtorin lausunnon mukaan 
koulun virka-apulaisrehtori yritti tavoittaa oikaisuvaatimuksen tekijää 
puhelimitse ja sähköpostilla ja lisäksi hänelle lähetetiin asiasta muistu-
tusviesti. Rehtorin lausunnon mukaan torstaina 14.10.2021 oikaisuvaa-
timuksen tekijä vastasi virka-apulaisrehtorille sähköpostilla, että hän ei 
voi ottaa vastaan näin lyhyttä sijaisuutta asuinpaikkansa ja perhesyiden 
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vuoksi, eikä siten voi ilmoittautua haastatteluun. Haastatteluun liittyvistä 
yhteydenotoista on kerrottu tarkemmin rehtorin lausunnossa.

Rehtorin lausunnon ja tehtävään valitun hakemuksen mukaan saksan 
ja ruotsin lehtorin virkasuhteiseen tehtävään määräajaksi valittu opiske-
lee Helsingin yliopistossa ja hänen pääaineensa ovat ruotsi ja saksa. 
Opinnot valmistuvat vuoden 2022 aikana. Rehtorin lausunnon ja hake-
muksen mukaan tehtävään valittu on toiminut Helsingin kaupungin 
Arabian peruskoulun kielten opettajan sijaisena 1.2.-1.6.2021 (4kk). 
Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valittu on syyslukukaudella 
2021 tehnyt ko. sijaisuuden yksittäisiä sijaispäiviä Haagan peruskou-
lussa. Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valittu on hoitanut anne-
tut työtehtävän asianmukaisesti ja hän on saanut hyvää palautetta op-
pilaita ja huoltajilta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksen ja oikaisuvaatimuksen mu-
kaan oikaisuvaatimuksen tekijä on kelpoinen opettamaan saksan kieltä. 
Hän on itse hakemuksessaan ja oikaisuvaatimuksessaan ilmoittanut, 
että hänellä ei ole pätevyyttä opettaa ruotsin kieltä peruskoulussa 
Suomessa. Lisäksi hakemukseen on merkitty yksi työkokemus perus-
koulusta syksyltä 2019, joka on reilu kahden kuukauden pituinen.  

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen. Rehtori on harkintansa mukaan voinut valita soveliaim-
maksi arvioimansa hakijan saksan ja ruotsin lehtorin virkasuhteiseen 
tehtävään määräajaksi. Kysymys on lyhyestä sijaisuudesta, joka on pi-
tänyt täyttää nopealla aikataululla oppilaiden opetuksen turvaamiseksi. 
Tehtävään valittu on koulussa jo aikaisemmin tuttu ja hoitanut tehtä-
vänsä rehtorin lausunnon mukaan asianmukaisesti. Rehtori ei ole valin-
taa tehdessään asettanut oikaisuvaatimuksen tekijää eri asemaan mui-
hin hakijoihin nähden. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on itse ilmoit-
tanut, että hän ei voi ottaa vastaan näin lyhyttä sijaisuutta, eikä siten 
voi ilmoittautua haastatteluun. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittä-
nyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt har-
kintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettä-
vissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun ja rehtorin lausuntoon viitaten, että 
oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi
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Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
2 Rehtorin päätös
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
4 Hakuilmoitus
5 Tehtävään valitun hakemus
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

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

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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§ 384
Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
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§ 385
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten 9.11. - 18.11.2021 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 15.11.2021 § 111 Varhaiskasvatusyksikkörakenteen muutos, Var-
haiskasvatusyksikkö Borgströminmäki-Hopealaakso aloittaa 
1.1.2022

 15.11.2021 § 112 Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien palk-
kaaminen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vahvistamiseksi

 15.11.2021 § 113 Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille 
koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi 2021-2023, Opetus-
hallitus

Hallintojohtaja

 16.11.2021 § 29 Valtionosuusjärjestelmän edellyttämät tiedot vuo-
delta 2020

Hallintopäällikkö

 09.11.2021 § 190 Oikeus oppia johtamisen valmennus
 09.11.2021 § 191 Oikeus oppia muutosagenttivalmennus
 16.11.2021 § 196 Hankinta, Koko koulu ohjaa -koulutus, suomen-

kielinen perusopetus

Varhaiskasvatusjohtaja

 11.11.2021 § 128 Varhaiskasvatusyksikkö Lakka-Mustikan sijoite-
tun päiväkodin johtajan viran täyttämättä jättäminen, työavain KAS-
KO-02-2420-21

 15.11.2021 § 131 Varhaiskasvatusyksikkö Laivakello -Sataman päi-
väkodin johtajan virkaan valinta

 15.11.2021 § 129 Virkasuhteen täyttäminen, varhaiskasvatusyksik-
kö Nalli-Sakara, päiväkodinjohtaja, työavain KASKO-02-2349-21

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 09.11.2021 § 96 Tilojen vuokraaminen Kaartin jääkärirykmentille 
kutsuntoja varten 2022

 18.11.2021 § 99 Varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän ra-
hoituksen hakeminen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoit-
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teelliset opiskelijavuodet ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen ko-
rotus, varainhoitovuosi 2022

Asiakasmaksupäällikkö

 10.11.2021 § 8 Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulo-
jen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille syksy 
2021

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
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 368, 369, 370, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380 ja 385 
§:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 371 ja 372 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai tekemällä vali-
tuksen markkinaoikeudelle 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 kaupun-
gin 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. 
Jos hankintayksikkö kuitenkin on tehnyt hankintasopimuksen noudat-
tamatta hankintalaissa säädettyä odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 
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 muutoksenhakuaikaan. Valitus on toimi-
tettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

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

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

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

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävien EU-kynnysarvot ylit-
tävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 
10 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 375 §.

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

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 381, 382, 383 ja 384 §: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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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

374 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja

Jaana Lax
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Petra Malin Bicca Olin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.11.2021.


