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2 Asia/2 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

3 Asia/3 Selvitys vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista
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5 Asia/5 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esiope-
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6 Asia/6 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisarus-
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§ 1
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 Nora Grotenfeltin ja Markku 
Rantahalvarin sekä varatarkastajiksi Veli-Pekka Dufvan ja Petra Mali-
nin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten ajalla 4. - 14.1.2022 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 14.1.2022 § 5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuodelle 2022 
siirtyvien investointihankkeiden ylitysoikeusesitys

 7.1.2022 § 2 Päätös Lauttasaaren ala-asteen irtokalustehankinnas-
ta

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 14.1.2022 § 6 Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden ope-
tussuunnitelmien muutokset

 14.1.2022 § 5 Hankinta, sovellus, strategisen ennakoinnin työkalu
 7.1.2022 § 3 Valtionavustus lukiokoulutuksen laatu- ja saavutetta-

vuusohjelman edistämiseen

Varhaiskasvatusjohtaja

 13.1.2022 § 7 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskasva-
tusyksikkö Pihlaja-Ruskeasuo työavain KASKO—02-2476-21

 10.1.2022 § 4 Uuden päiväkodin nimeäminen

Hallintojohtaja

 13.1.20220 § 4 Pakilan yläasteen koulun Pakilanpuiston toimipis-
teen esitystekniikan hankinta

 13.1.20220 § 3 Ruotsinkielisten erityiskuljetuspalvelujen hankinta 
optiokaudelle 1.8.2022 - 31.7.2023 (Pk Plommonet)

 11.1.2022 § 2 Päiväkotitekstiilien pesulapalvelujen hankinta optio-
kaudelle 20.5.2022 – 19.5.2023

Hallintopäällikkö

 14.1.2022 § 8 Vahingonkorvausvaatimus kadonneista tavaroista
 13.1.2022 § 7 Vahingonkorvausvaatimus vahingoittuneista kumi-

saappaista 
 13.1.2022 § 6 Vahingonkorvausvaatimus oppilaan loukkaantumi-

sesta aiheutuneista kustannuksista
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 12.1.2022 § 5 Vahingonkorvausvaatimus työntekijän rikkoutuneista 
silmälaseista 

 4.1.2022 § 3 Yksityiselle elinkeinoharjoittaja Sari Annika Karppiselle 
myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten il-
tapäivätoimintaan lukuvuoden 2021 – 2022 syyslukukaudelle 

 4.1.2022 § 2 Folkhälsan Välfärd Ab:lle myönnettävä lisäavustus pe-
rusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuo-
delle 2021 – 2022 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Selvitys vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan selvityksen vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista ta-
voitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuo-
den 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa. 

Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavut-
taminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei to-
teutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepi-
demian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. Seuraavassa on selvitys 
kaikkien mittareiden toteutumisesta.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Varhaiskasvatuksessa mittarina oli yhteisen arviointimallin käyttöönotto 
vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsi-
ryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä ar-
viointimallilla.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen 
arviointimalli otettiin käyttöön 1852 lapsiryhmässä. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen ar-
viointimalli otettiin käyttöön kaikissa 152 lapsiryhmässä. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Perusopetuksessa mittarina oli, että vähintään 98 % oppijalle kirjataan 
oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu. 
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Tavoitetaso saavutettiin. 98 % perusopetuksen (suomenkielinen ja 
ruotsinkielinen perusopetus) oppijalle kirjattiin oppimisen ja/tai kasvun 
tavoite ja käytiin arviointikeskustelu. 

Oppimisen ja/tai kasvun tavoite kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin 
yhteensä 45321 oppilaalle. Oppimiskeskustelu kirjattiin Wilman Opiske-
lijat-rekisteriin yhteensä 45042 oppilaalle. Oppilaita yhteensä 46 044 
(Primus 24.11.2021). Tavoite toteutui.  

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Lukiokoulutuksen mittarina oli että vähintään 75 % ensimmäisen vuo-
den opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 
esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuel-
la. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia 
työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. 
Kaikki materiaalit ovat sähköisiä.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. 41,7 % ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joista suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.  

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opinto-
kamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaa-
jien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Kurssin suorittamisen tueksi 
sähköisessä ympäristössä kuului ryhmänohjaajien ryhmänohjaustunnit 
(6kpl), joissa oli tavoitteena käsitellä Opintokamu-kurssin teemoja. Ko-
ronatilanne ei keväällä mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyt-
tämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmä-
nohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtu-
via ajankohtaisia asioita. Lisäksi ryhmänohjaustunteja pidettiin etäope-
tusjakson aikana Teamsin välityksellä, joka on osaltaan vaikeuttanut 
kurssin suorittamista. Etäopetuksen aikana on keskitytty ajankohtaisiin 
asioihin ja opettajia on ohjattu perustyöhön. Tavoite suunniteltiin ja 
päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 ke-
vätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian toiveikkaaksi.

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä on 
enintään 7,4 % opiskelijamäärästä. Vuonna 2020 negatiivisesti kes-
keyttäneitä oli 12,7 % eli 1142 opiskelijaa.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoi-
den määrä oli 11,6 % opiskelijamäärästä (1034 henkilöä). Negatiivisesti 
keskeyttäneitä on yhteensä noin 11,6 % perustutkinto- ja valma-
opiskelijoista.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 6 (64)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/3
18.01.2022

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

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suh-
teessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti kes-
keyttäneiden määrä 2021 on pienentynyt 1,1 %-yksikköä. 

Ikäluokkien 18-20 osalta negatiivinen keskeyttäminen on vähentynyt 
noin 5 %-yksikköä. Alle 18-vuotiasta negatiivisesti keskeyttäneitä 
vuonna 2021 oli 3,2 %. Huomattavaa on, että yli 30 -vuotiaiden kohdal-
ta negatiivisen keskeyttämisen määrä on kasvanut yli 4% -yksikköä. 
Nuorten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitok-
sen ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, 
esim. itsenäistyminen. Aikuisten (yli 30v.) osalta esim. taloudellisen ti-
lanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli yhteisten sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto työ-
väenopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi -
verkon oppimisalustoja 

Tavoitetaso saavutettiin. Sähköisiä edu.hel.fi-oppimisalustoja käytettiin 
41,4 %:lla kursseista. Koronakriisi on vahvistanut digipainotusta ja li-
sännyt edu.hel.fi-alustan käyttöä. 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen 
oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. 

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Ilmiöpohjai-
nen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan 
kanssa toteutettiin 1867 lapsiryhmässä. Tässä mittarissa lapsiryhmiin 
on laskettu mukaan myös perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät, 
mistä johtuen luku on suurempi, kuin varhaiskasvatuksen edellä maini-
tussa ensimmäisessä mittarissa.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Jokaisessa 
lapsiryhmässä (152 lapsiryhmää) toteutettiin ilmiöpohjainen oppimisen 
kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Päiväko-
tiryhmien lisäksi ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus toteutettiin 
myös kuudessa ryhmäperhepäiväkodissa. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin 
ja -tapahtumiin.  Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:   
1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa 
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1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa 
1-9 seitsemän vuosiluokkaa 

Mittarin tavoitetaso saavutettiin. Perusopetuksen koulut (suomenkieli-
nen ja ruotsinkielinen perusopetus) kirjasivat tavoitteen mukaisesti lu-
kuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmiin, mitkä vuosiluokat toteutta-
vat kulttuuripolkua lukuvuonna 2021-22. 

Mittarin mukaan Kulttuuripolkua tulisi toteuttaa lukuvuonna 2021-22 
vähintään yhteensä 493 luokka-asteella. Peruskouluissa Kulttuuripol-
kua toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 597 luokka-asteella. Pe-
ruskouluille tehtiin loppusyksystä 2021 Forms-kysely, miten toimintaa 
oli toteutettu vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki peruskou-
lut. Kokonaisuudessaan toimintaa oli toteutettu yli vähimmäistavoitteen 
vuoden 2021 aikana.

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli nuorten lukiokoulutuksessa oli (fi+sv) (+ linjen för vuxens-
tudier vid Tölö gymnasium): Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu ai-
neenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat).  

Mittarina aikuisten lukiokoulutuksessa oli: Vähintään 30 %:ssa lukion 
kursseja toteutetaan em. opintokäynti.  

Tavoitetasoja ei saavutettu. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista. Ai-
kuislukio 13,8 %:ssa kursseista järjestettiin opintokäynti. Keväällä etä-
opetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailui-
na, mutta etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan 
verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä. 
Rajoitusten lievennyttyä  opintokäyntejä on etenkin alkusyksystä toteu-
tettu myös fyysisesti. Loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahen-
nuttua vierailujen toteutuminen kuitenkin jälleen vaikeutui. Vastaanotta-
jat eivät ole halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukioissa 
on haluttu turvata koulunkäyntiä pitkien etäopetusjaksojen jälkeen. 

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päi-
vällä verrattuna vuoteen 2020. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen to-
teuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli yhteensä 337 346 päivää, 
joten tavoite vuonna 2021 on 347 346 päivää

Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
toteuma oli 313 584 päivää (90,3 % tavoitteesta).
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Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkit-
tävästi paikkojen saatavuuteen. Koronaturvallisuuden maksimointi työ-
nantajan taholta oman henkilöstön osalta vaikutti siihen, että opiskelijat 
eivät päässeet työelämäjaksoille. Siirtyminen pääkaupunkiseudulla laa-
jasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työ-
elämän kanssa. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Näyttöjen suoritta-
minen oppilaitoksen oppimisympäristöissä mahdollistettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön erillisellä luvalla. 

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020. Arbiksen kurssilaisten 
määrä kasvaa 5 % verrattuna vuoteen 2020. 

Tavoitetasoa ei saavutettu. Kurssilaisten määrä Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla oli 15 455 kurssilaista, mikä oli 82,2 % tavoitetasosta.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan 
etänä/verkossa (pl. maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutet-
tiin osittain lähiopetuksena) eikä paikan päällä Koillis- ja Itä-Helsingin 
opetuspisteissä. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja 
koronarajoitusten takia. 

Kurssikoot palautuivat normaaleiksi 1.10. alkaen. Iso osa järjestetyistä 
kursseista on pitkiä kurssia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista tai on 
oppimisen kannalta hankalaa liittyä mukaan kesken kurssin. Kurssilais-
ten määrä kasvoi loppuvuodesta kun paikkoja avattiin lisää, mutta kas-
vu ei ollut tavoitteen saavuttamiseksi riittävää. Verkkokursseilla on li-
säksi  tavoitettu  1741 laskelman ulkopuolelle jätettyä itä- ja koillishel-
sinkiläistä opiskelijaa, mutta tämäkään lisäys ei riitä saavuttamaan ta-
voitetta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(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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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2021 talousarvion noudattami-
sohjeiden mukaan lautakuntien on annettava selvitys toteutumatta jää-
neistä vuoden 2020 sitovista tavoitteista 28.1.2022 mennessä.

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuo-
den 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa. 

Sitova tavoite toteutuu, jos kaikissa mittareissa saavutetaan tavoiteta-
so. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei toteutunut. Toteutumatta 
jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepidemian aiheuttamat rajoit-
teet toiminnalle. 

Kokonaisselvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan lautakunnalle 
osana selvitystä talousarvion toteutumisesta maaliskuussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(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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§ 4
Yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset, päiväkotihoidossa ja 
esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.6.2022 alkaen

HEL 2021-013253 T 02 05 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 5
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esio-
petuskorvaus 1.6.2022 alkaen

HEL 2022-000102 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 6
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisa-
ruskorvaus 1.7.2022 alkaen

HEL 2021-013532 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen keskustelun alka-
mista ja siirsi esityksen seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuksenlautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttami-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nina Auvinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 15942

nina.auvinen(a)hel.fi
Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 7
Teknisentyön metallityökoneiden, -laitteiden ja tarvikkeiden hankin-
ta 1.2.2022 – 31.1.2024

HEL 2021-011506 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että peruskoulujen teknisentyön 
laitteet ja tarvikkeet hankitaan sopimuskauden 1.2.2022 – 31.1.2024 
aikana tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmilta 
toimittajilta. Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta ja sopimusta on 
mahdollista jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Toimittajiksi valikoituivat seuraavat toimittajat:
Step Systems Oy (osa-alueet 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 ja 18), 
Ab Bäck & Co Oy (osa-alueet 4, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 24 ja 
25), sekä 
Rengastalo Oy (osa-alue 22).

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on noin 1 000 
000 euroa, alv. 0 %.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Tamspark Oy:n tarjouk-
sen tarjouspyynnön vaatimuksien vastaisena.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan 
allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät hankintasopi-
mukset ja päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyt-
töönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen irtisanomisesta tai 
purkamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_liitteeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 26.11.2021 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-011506. Kilpailutus on toteutettu 
avoimella menettelyllä. Hankinnan kohteena olevat laitteet ja tarvikkeet 
ovat jaettu osiin, jolloin on useamman toimittajan mahdollista tulla vali-
tuksi. Laitteiden yhteensopivuudella ei ole välttämätöntä merkitystä, jo-
ten osiin jakaminen oli mahdollista. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 26.11.2021 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 30.12.2021. Määräaikaan mennessä saapui 
neljä (4) tarjousta; Ab Bäck & Co Oy (0209238-3), Rengastalo Oy 
(0113359-3), Step Systems Oy (0909748-6) sekä Tamspark Oy 
(FI21320556).

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy enintään kahden 
(2) vuoden optiokausi. Tavoitteellinen aloitusajankohta on helmikuu 
2022.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” on esitetty tarjoajan soveltu-
vuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. 

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita. 

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ot-
tamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätök-
senteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan 
toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville tuotteille ja niiden toimitukselle laadullisia vaati-
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muksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden ja niiden toimituk-
sen on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole 
täyttyneet, on tarjous / tarjottu tuote hylätty tarjouspyynnön vastaisena. 

Tamspark Oy:n tarjous osa-alueesta 11 (3D Tulostin) ei vastannut tar-
jouspyynnön vähimmäisvaatimuksia maksimi virrankulutuksen osalta, 
eikä tarjoaja sitoutunut JYSE:n ehtoihin vaan lisäsi omia sopimusehtoja 
ja näin hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. 

Ab Bäck & Co Oy:n, Rengastalo Oy:n sekä Step Systems Oy:n tarjouk-
set olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hintaa (70 pistettä) sekä laatua (takuuaika 20 pistettä ja huolto sekä 
sen saatavuus 10 pistettä). Poikkeuksina olivat osa-alueet 22, 23, 24 
sekä 25. Edellä mainituissa osa-alueissa kokonaistaloudellisen edulli-
suuden perusteena käytettiin hintaa (80 pistettä) sekä laatua (takuuaika 
20 pistettä), koska huoltoa ei koettu näissä osa-alueissa kriittiseksi teki-
jäksi.

Vertailtavat tuotteet määriteltiin tarjouspyynnön hintaliitteellä. Hintaver-
tailu suoritettiin rivikohtaisesti. Rivikohtainen halvin tarjoushinta (X) sai 
korkeimmat pisteet ja muut (Y) suhteutettiin siihen kaavalla X/Y x mak-
simipisteet. 

Laatuvertailussa takuuajan pisteet vertailtiin rivikohtaisesti, rivikohtai-
nen pisin takuuaika (X) sai korkeimmat pisteet ja muut (Y) suhteutettiin 
siihen kaavalla Y/X x maksimipisteet. Huollosta ja sen saatavuudesta 
jaettavat pisteet eivät olleet tarjoajien välillä suhteutettavia, vaan jokai-
nen tarjoaja joka lupautui koneiden huoltamiseen, sekä sen saatavuu-
teen neljän (4) arkipäivän sisällä ilmoittamisesta saivat 10 pistettä. 

Mikäli tarjoaja ei tarjonnut jotain positiota / vaatimus ei täyttynyt, tarjoa-
ja sai riviltä 0 pistettä. Tarjoajan kokonaispistemäärät osa-alueille saa-
tiin laskemalla hinnan ja laadun pisteet yhteen. 

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valittiin yksi toimitta-
ja, vertailussa jakautuneiden pisteiden mukaisesti:

1. Penkkihiomakone - Step Systems Oy

2. Penkkihiomakone - Step Systems Oy

3.Penkkihiomakone - Step Systems Oy
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4.Penkkihiomakone - Ab Bäck & Co Oy

5. Metallisorvi - Ab Bäck & Co Oy

6. Metallivannesaha - Step Systems Oy

7. Metallivannesaha - Step Systems Oy

8. Metalli pyörösaha (katkaisukone) - Ab Bäck & Co Oy

9. Plasmaleikkuri - Step Systems Oy

10. Pistehitsauspihti - Ab Bäck & Co Oy

11. 3D Tulostin - Step Systems Oy

12. Hydraulinen puristin - Ab Bäck & Co Oy

13. Kaarisakset - Step Systems Oy

14. Kaarisakset - Ab Bäck & Co Oy

15. Levyn pyöristyskone - Step Systems Oy

16. Levyn pyöristyskone - Step Systems Oy

17. Levyn taivutuskone - Step Systems Oy

18. Levyn taivutuskone - Step Systems Oy

19. Lattaleikkuri - Ab Bäck & Co Oy

20. Hallinosturi - Ab Bäck & Co Oy

21. Kaasuahjo - Ab Bäck & Co Oy

22. Levyvaunu - Rengastalo Oy

23. Liimapuristinvaunu - Ab Bäck & Co Oy

24. Työjakkara - Ab Bäck & Co Oy

25. Työjakkara - Ab Bäck & Co Oy

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään 
kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen sopimuskau-
den päättymistä option käyttöönotosta. 

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palvelun-
tuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.
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Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Esityksen liitteenä on vertailutaulukko.

Tilaukset eivät synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen 
tehtävillä tilauksilla.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
(HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394) mukaan lautakunta päättää ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euron ylittävät hankinnat toimia-
lalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko_liitteeksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
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§ 8
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle 
Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien kouluruuan hä-
vikkiä ja laadun parantamista

HEL 2021-012404 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi lausunnon kaupunginvaltuustolle 
liitteenä olevasta Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koskien 
kouluruoan hävikkiä ja laadun parantamista toiveruokia lisäämällä:

Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruo-
kailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus 
VRN 2017, Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta –ruokailusuositus 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin VRN 2019 ja terveyttä ruoasta -
suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Ne antavat suuntaviivat 
ravitsevan ja monipuolisen kouluruokalistan suunnitteluun kaikille oppi-
laille ja opiskelijoille. Ruokalistojen suunnittelussa huomioidaan myös 
kaupungin päätökset kuten linjaus lihan ja maitotaloustuotteiden puolit-
tamisesta vuoteen 2025 mennessä. Kouluruokalista toistuu kuuden vii-
kon jaksoissa. Vuoden aikana teema- ja juhlapyhäruoat tuovat siihen 
vaihtelua.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa koulutuksen järjestäjänä 
ruokapalvelun laatutason määrittelystä. Palvelukuvauksiin määritellään 
ruokalistojen ja aterioiden suunnittelun periaatteet, laatu ja sisältö. 
Vuoden aikana tarjotaan palvelukuvausten mukaan kymmenen kertaa 
juhlapyhiin tai ruokateemoihin suunniteltuja ateriakokonaisuuksia. Yh-
tenä teemaviikkona on määritelty toiveruokaviikko, jolloin tarjotaan op-
pilaiden äänestämiä toiveruokia. Ylimääräiset muutokset ruokalistoilla 
lisäävät palveluntuottajan työtä ruokalista- ja tuotannonsuunnittelussa 
ja aiheuttavat lisäkustannuksia.

Ruokalistat suunnitellaan hyvissä ajoin etukäteen, jotta varmistetaan 
kaikkien raaka-aineiden saatavuus, reseptien toimivuus ja toimiva tuo-
tanto isolle asiakasmäärälle. Toimipistekohtaisten ruokalistojen toteut-
taminen ei ole mahdollista vaan keskitetyllä ruokalistasuunnittelulla ja 
tuotannonohjauksella turvataan toimiva, laadultaan tasavertainen ja 
kustannustehokas ruokapalvelu.

On tärkeää, että lakisääteistä koululounasta kehitetään oppilaiden ja 
opiskelijoiden toiveiden mukaan. Oppilaiden ja opiskelijoiden toiveruo-
kien lisäämiseksi on seuraavia keinoja:
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Kartoitamme, joka vuosi oppilaiden toiveruokia toiveruokakyselyllä. 
Toiveruoiksi nousee vuosittain monia samoja suosikkeja: kalapuikot, 
pinaattiohukaiset, pitsa, hampurilaiset, tortillat, kasvispyörykät, nugetit, 
kasvissosekeitto, kana- tai kalakeitto, lihapullat, makaronilaatikko, pas-
tavuoka ja broilerkastike. Lähes kaikkia suosikkiruokia tarjotaan sään-
nöllisesti vähintään kerran kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla. Niitä, 
jotka eivät ole ruokalistalla säännöllisesti voidaan tarjota herkkuruokina 
teemaviikkojen tai juhlapyhien yhteydessä (esim. hampurilainen tai nu-
getit). Vuosittain näistä ruoista suunnitellaan myös toiveruokaviikko.

Oppilaiden ravintolan palautelaatikoihin tai ravintolan työntekijöille an-
tamat palautteet, netin kautta tulleet palautteet sekä vähintään joka toi-
nen vuosi toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käsitellään 
ruokalistoja suunnittelevan ryhmän kanssa.

Jos ruokalajista tulee useasta kohteesta huonoa palautetta, reseptiä 
muutetaan tai ruoka korvataan jollain toisella. Yksittäisen toiveen tai 
palautteen perusteella ei voida tehdä muutoksia vaan samasta aihees-
ta tai ruokalajista palautteita tulee saada monilta oppilailta tai opiskeli-
joilta. Asiakaspalautteet käydään läpi tarvittavia muutoksia varten en-
nen kuin lukukauden ruokalista vahvistetaan.

Koulun omissa ravintolatoimikunnissa kehitetään oppilaiden kanssa 
yhdessä kouluruokailua ja ruokailutilannetta omaan toimipisteeseen 
sopivaksi. Siellä oppilaat voivat myös kerätä oman koulun toiveita 
ruoista välitettäväksi ruokalistasuunnitteluun. Ravintolatoimikuntien jär-
jestämisvastuu on koululla, eikä kaikilla kouluilla tai oppilaitoksissa ko-
koonnu ravintolatoimikuntaa säännöllisesti. Ohjeet päivitetään ja yksi-
köitä muistutetaan toiminnan järjestämisestä.

Ruokaraadeissa oppilaat pääsevät maistelemaan ja arvioimaan uusia 
ruokalajeja. Niitä toteutetaan otantana ja tarpeen mukaan. Lokakuussa 
2021 järjestettiin Aurinkolahden peruskoulussa Auringonpilkun toimipis-
teessä sekä Kuvataidelukiossa ruokaraati, jossa oppilaat arvioivat kah-
ta uutta kehitettyä kasvisruokareseptiä. Näiden arvioiden perusteella 
valittiin kasvisruoka Palvelukeskuksen ruokalistalle pääsiäiseksi 2022.

Ruokahävikin vähentäminen on tärkeää ja toimialalla on kehitetty hävi-
kinseurantaa. Palvelukuvausten mukaan ruokapalveluntuottaja vastaa 
valmistettavien ruokamäärien suunnittelusta, ruoan riittävyydestä ja 
mahdollisen ylijämäruoan myynti- tai jakelutoiminnasta. Palveluntuotta-
jat seuraavat tarkkaan menekkiä ja ennustavat ruokamääriä vähen-
tääkseen ruokahävikin syntyä myös kustannussyistä.

Tarkkaa tietoa ruokahävikin määrästä ei tällä hetkellä ole. Hävikinseu-
rannan parantamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kehittä-
nyt taulukon, jolla tulevaisuudessa seurattaan hävikkimääriä päivittäin 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 21 (64)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
18.01.2022

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

ja tietoa saadaan kaikilta palveluntuottajilta samalla tavalla. Palvelu-
keskus Helsinki on pilotoinut tätä vuoden 2021 ajan. Seurannan tiedot 
ruokahävikin määristä keittiöistä, linjastosta ylijääneestä ruoasta sekä 
lautashävikistä saadaan ensimmäistä kertaa alkuvuonna 2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara_ruokahävikki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa Sirpa Asko-
Seljavaaran toivomusponteen koskien kouluruoan hävikkiä ja laadun 
parantamista. Lausunto on pyydetty 2.2.2022 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara_ruokahävikki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle 
Björn Månssonin toivomusponnesta koskien mahdollisuutta lisätä 
koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman koulunsa ruo-
kailuun

HEL 2021-012405 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi lausunnon kaupunginvaltuustolle 
liitteenä olevasta Björn Månssonin toivomusponnesta koskien mahdol-
lisuutta lisätä koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman kou-
lunsa ruokailuun:

Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruo-
kailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus 
VRN 2017, Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta –ruokailusuositus 
ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin VRN 2019 ja terveyttä ruoasta -
suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Ne antavat suuntaviivat 
ravitsevan ja monipuolisen kouluruokalistan suunnitteluun kaikille oppi-
laille ja opiskelijoille. Ruokalistojen suunnittelussa huomioidaan myös 
kaupungin päätökset kuten linjaus lihan ja maitotaloustuotteiden puolit-
tamisesta vuoteen 2025 mennessä. Kouluruokalista toistuu kuuden vii-
kon jaksoissa. Teema- ja juhlapyhäruoat tuovat siihen vaihtelua. Vuo-
den aikana tarjotaan jopa kymmenen kertaa juhlapyhiin tai ruokatee-
moihin suunniteltuja ateriakokonaisuuksia. 

Ruokalistat suunnitellaan hyvissä ajoin etukäteen, jotta varmistetaan 
kaikkien raaka-aineiden saatavuus, reseptien toimivuus ja toimiva ruo-
katuotanto isolle asiakasmäärälle. Toimipistekohtaisten ruokalistojen 
toteuttaminen ei ole mahdollista vaan keskitetyllä ruokalistasuunnittelul-
la ja tuotannonohjauksella turvataan toimiva, laadultaan tasavertainen 
ja kustannustehokas ruokapalvelu.

On tärkeää, että lakisääteistä koululounasta kehitetään oppilaiden ja 
opiskelijoiden toiveiden mukaan. Oppilailla ja opiskelijoilla on seuraavia 
tapoja vaikuttaa oman koulunsa ruokailuun:

Oppilaiden ja opiskelijoiden toiveruokia kartoitetaan joka vuosi toive-
ruokakyselyllä. Toiveruoiksi nousee vuosittain monia samoja suosikke-
ja: kalapuikot, pinaattiohukaiset, pitsa, hampurilaiset, tortillat, kasvis-
pyörykät, nugetit, kasvissosekeitto, kana- tai kalakeitto, lihapullat, ma-
karonilaatikko, pastavuoka ja broilerkastike. Lähes kaikkia äänestettyjä 
suosikkiruokia tarjotaan säännöllisesti vähintään kerran kuuden viikon 
kiertävällä ruokalistalla. Niitä, jotka eivät ole ruokalistalla säännöllisesti 
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voidaan tarjota herkkuruokina teemaviikkojen tai juhlapyhien yhteydes-
sä (esim. hampurilainen tai nugetit). Yksi vuosittaisista teemaviikoista 
on syksyllä järjestettävä toiveruokaviikko, jolloin myös tarjotaan ruokia, 
jotka oppilaat ovat äänestäneet suosituimmiksi.

Palautetta kerätään ravintolan palautelaatikoihin, netin palautekanavien 
kautta ja ravintolan työntekijöiden kautta. Yhdellä palveluntuottajalla 
(Palmia Oy) on käytössä kouluruokailusovellus, jonka kautta voi antaa 
palautetta. Jokainen palveluntuottaja järjestää kouluruokailun asiakas-
tyytyväisyyskyselyn vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi nuorten aloit-
teita on vuonna 2021 tehty koulujen ja oppilaitosten ruokailuun liittyen 3 
kappaletta. Kaikki näiden kautta tulleet palautteet ja toiveet käsitellään 
ruokapalvelutuottajien kanssa tarvittavia muutoksia varten ennen kuin 
lukukauden ruokalista vahvistetaan.

Jos ruokalajista tulee useasta kohteesta huonoa palautetta, reseptiä 
muutetaan tai ruoka korvataan jollain toisella. Yksittäisen toiveen tai 
palautteen perusteella ei voida tehdä muutoksia vaan samasta aihees-
ta tai ruokalajista palautteita tulee saada monilta oppilailta tai opiskeli-
joilta. Jotkut asiakaspalautteiden tai aloitteiden toiveista ei välttämättä 
ole toteutettavissa nykyisellä kouluruokaan varatulla määrärahalla.

Koulun omissa ravintolatoimikunnissa kehitetään oppilaiden kanssa 
yhdessä kouluruokailua ja ruokailutilannetta omaan toimipisteeseen 
sopivaksi. Ravintolatoimikuntien järjestämisvastuu on koululla, eikä 
kaikilla kouluilla tai oppilaitoksissa kokoonnu ravintolatoimikuntaa 
säännöllisesti. Ohjeet päivitetään ja yksiköitä muistutetaan toiminnan 
järjestämisestä.

Ruokaraadeissa oppilaat pääsevät maistelemaan ja arvioimaan uusia 
ruokalajeja. Niitä toteutetaan otantana ja tarpeen mukaan. Lokakuussa 
2021 järjestettiin Aurinkolahden peruskoulussa Auringonpilkun toimipis-
teessä sekä Kuvataidelukiossa ruokaraati, jossa oppilaat arvioivat kah-
ta uutta kehitettyä kasvisruokareseptiä. Näiden arvioiden perusteella 
valittiin kasvisruoka Palvelukeskuksen ruokalistalle pääsiäiseksi 2022.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson_vaikutusmahdollsuudet

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa Björn Måns-
sonin toivomusponteen koskien mahdollisuutta lisätä koululaisten suo-
ria vaikutusmahdollisuuksia oman koulunsa ruokailuun. Lausunto on 
pyydetty 2.2.2022 mennessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Liitteet

1 Månsson_vaikutusmahdollsuudet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 10
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Eteläinen 
Hesperiankatu 38 sijaitsevan Taivallahden peruskoulun peruspa-
rannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Taivallah-
den peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 6 738 162 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 39 400 
000 euroa toukokuun 2021 kustannustasossa.

Lautakunta edellyttää tarkkuutta hankesuunnitelmien laadinnassa siten, 
että kaikki vaadittavat selvitykset ja niistä aiheutuvat olennaiset kor-
jaustarpeet ja kustannukset on huomioitu. Hankesuunnitelman tulee 
antaa mahdollisimman realistinen kuva toimialalle aiheutuvista tulevista 
tilakustannuksista. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että laajaa perus-
parannusta vaativien kohteiden kohdalla tarkastellaan korvaavan uu-
disrakennuksen kustannuksia vaihtoehtona olevan rakennuksen pe-
rusparantamiselle. Lautakunta korostaa kustannusseurannan tärkeyttä 
ja suunnittelun tarkkuutta jatkossa, etteivät kustannukset nouse enem-
pää hankkeen edetessä toteutukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan tulee huomioida nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja sii-
tä aiheutuva vuosittainen lisävuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan vuokra-arviossa, ja painottaa lisäksi, että rakennussuojelusta johtu-
van lisävuokravaikutuksen ei tule kohdentua pelkästään käyttäjätoimia-
lalle eikä se saa kuluttaa opetukseen varattua määrärahaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 26 (64)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/10
18.01.2022

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

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on esittänyt kaupunginhallitukselle Taivallahden peruskoulun hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista. Päätös tehtiin 16.12.2021 
ehdolla, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa enimmäishin-
nan korottamisesta puoltavan lausunnon. Kohde sijaitsee osoitteessa 
Eteläinen Hesperiankatu 38, Etu-Töölön kaupunginosassa. Tilat on mi-
toitettu 824 oppilaalle, joista 42 on esiopetuksen puolella. 

Koulu siirtyy väistötiloihin kesän 2022 aikana ja hankkeen rakennustyöt 
käynnistetään elokuussa 2022. Peruskorjatut tilat suunnitellaan otetta-
van käyttöön kalustettuna tammikuussa 2025. Tilojen valmistumiseen 
saakka koulu toimii väistötiloissa osoitteissa Arkadiankatu 24 ja Hiekka-
rannantie 6.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa teknistä ja 
toiminnallista perusparannusta. Hankkeessa uusitaan talotekniset jär-
jestelmät, puhdistetaan vaurioituneita rakenteita, parannetaan energia-
tehokkuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. 
Oppilaiden wc-tilat nykyaikaistetaan ja niiden määrää lisätään vastaa-
maan oppilasmäärää. Esteettömyyttä parannetaan lisäämällä hissi mo-
lempiin rakennuksiin. Tiloja ajanmukaistetaan opetuksen vaatimusten 
mukaisesti. Piha-alueet kunnostetaan ja varustetaan leikkivälinein edis-
tämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita. Huolto- ja 
asiointiliikenne selkeytetään ja lasten turvallisuutta lisätään. 

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja joustavat tilat olemassa olevan rakennuksen puitteissa. 

Taivallahden koulurakennukset kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaiden 
kulttuuriympäristöjen alueeseen, jonka lähtökohtana on rakennetun 
ympäristön ja sen ominaispiirteiden säilyttäminen.

Kustannuslisäykset johtuvat tarkentuneista rakennusteknisistä korjaustarpeista

Hanke on tällä hetkellä toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeeseen 
myönnetty hankehinta ei tule riittämään verrattuna nyt muodostuneisiin 
kustannuksiin. Suunnitelmien ja lähtötietojen tarkentumisesta johtuen 
hankesuunnitelman kustannusarvion mukaiset arviokustannukset ovat 
ylittyneet.

Lähtötietojen ja suunnitelmien tarkentuminen on vaikuttanut etenkin ra-
kenne- ja geosuunnitelmiin, joihin tehdyt suunnitelmatarkennukset ai-
heuttavat huomattavia lisäkustannuksia hankesuunnitteluvaiheen ar-
viokustannusarvioon verrattuna. Lisäkustannuksia kaupunkiympäristön 
toimialan laatiman erittelyn mukaan aiheuttavat mm. alapohjien ja ulko-
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seinien arvioitua laajemmat korjaukset. Talotekniikan tarkentuneet tila-
varaukset ullakkotilassa aiheuttavat suunniteltua laajempia töitä vesika-
tolla. Hankesuunnitelmassa esitetyt salaojajärjestelmän toimenpiteet 
ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Kustannusarvioon on nyt lisätty al-
kuperäisestä hankesuunnitelmasta puuttuneita toimenpiteitä, kuten 
sääsuojaus ja rakennusten välisen talotekniikan putkitunnelin kunnos-
tus. Edellä mainittujen lisäysten seurannaisvaikutukset muihin raken-
teisiin ja työmaan yleiskuluihin nostavat niin ikään hankkeen kustan-
nuksia. 

Yleissuunnitteluvaiheessa esitetyt rakenteisiin kohdistuvat korjaukset 
on kaupunkiympäristön toimialan mukaan välttämätöntä toteuttaa, jotta 
koulurakennuksista saadaan käyttäjilleen turvalliset ja terveelliset ot-
taen myös huomioon rakennusten elinkaari.

Rakennushistoriallisten seikkojen huomioiminen nostaa tämän perus-
parannushankkeen kustannuksia. Kaupunkiympäristön toimialan mu-
kaan hankesuunnitelman jälkeen suunnitelmia on edelleen tarkennettu 
aiemmista kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koulurakennusten perus-
parannushankkeista kertyneiden kokemusten ja tutkimustiedon pohjal-
ta, mikä on vaikuttanut kustannuksia lisäävästi.

Enimmäishinnan korotuksen vaikutus tilakustannuksiin

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta oli 33,37 miljoo-
naa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Ylä- ja alatalon laajuus 
oli yhteensä 10 432 brm2. 

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi enimmäishinta on 
39,40 miljoonaa euroa arvonlisäverottomana toukokuun 2021 kustan-
nustasossa, eli enimmäishinnan nousu on 6,03 miljoonaa euroa arvon-
lisäverottomana.

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio oli 
noin 259 772 euroa/kk eli 3 117 300 euroa vuodessa (33,54 eu-
roa/htm²/kk). Tilojen nykyinen vuokra on 1 457 868 euroa vuodessa 
(14,08 euroa/htm²/kk).

Korjatuilla kustannuksilla tilojen tulevaksi kokonaisvuokraksi arvioidaan 
37,04 euroa/htm²/kk. Vuokra-arvio on laskettu hankkeen korjatun 
enimmäishinnan perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto-
odotuksella. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mu-
kaan ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaa-
vaksi. Neliövuokran perusteena on 7744 htm².

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut puoltavan lausunnon 
24.3.2020 (67§) kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaostolle Taivallahden peruskoulun 15.1.2020 päivätystä pe-
rusparannuksen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.5.2020 (§ 138).

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon ja 
pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. Koulun 
edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnit-
teluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökunta on 
osallistunut käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen. 
Oppilaita on osallistettu pihasuunnitelmaan. Henkilöstö ja oppijat ovat 
osallistetaan irtokalustesuunnitteluun.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 16.12.2021 
§ 106

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Esitys

A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Taivallahden peruskoulun perusparannuk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 6 738 162 eurol-
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la arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta 
on 39 400 000 euroa alv. 0 % toukokuun 2021 kustannustasossa.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa Rakennukset ja yleiset alueet Tilat-palvelun tilapäälli-
kön tilaamaan kohteen rakennustekniset purkutyöt, arviokustannus 
noin 1 milj. euroa alv. 0 % odottamatta lopullista hankepäätöstä.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Käsittely

16.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat yksikön päällikkö Jarmo Raveala ja pro-
jektinjohtaja Jarmo Kivinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jarmo Kivinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39932

jarmo.kivinen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 27.05.2020 § 138

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen 15.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33 
370 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 04.05.2020 § 271

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Taivallahden peruskoulun perusparan-
nuksen 15.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33 
370 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 67

HEL 2019-000887 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
15.1.2020 päivätystä Taivallahden peruskoulun perusparannuksen 
hankesuunnitelmasta (liite 1). Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta 
lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

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

Peruskorjauksen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia 
tilakustannuksia nostavat mm. kohteen laajat rakennus- ja talotekniset 
korjaustarpeet, suuri määrä haitta-ainepurkuja sekä ammattikeittiön 
uudelleen sijoitus ja keittiön huollon järjestelyt. Molemmista rakennuk-
sista puuttuvat hissit, jotka on välttämätöntä rakentaa koulurakennuk-
sen esteettömyysvaatimusten täyttämiseksi. Suunnitteluohjauksessa ja 
toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkii yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laskemaan kustannusta-
soa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalvelut on laati-
nut hankkeesta tarveselvityksen, joka on lähtökohtana käsiteltävänä 
olevalle hankesuunnitelmalle. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön, lasten 
ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Hankesuunnitelman laatimi-
sen yhteydessä on saatu kommentteja kaupunginmuseolta, pelastuslai-
tokselta ja rakennusvalvonnalta. 

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 24.10.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi
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§ 11
Oikaisuvaatimus LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuutta kos-
kevan pienhankintasopimuksen purkamista koskevasta päätöksestä

HEL 2021-002406 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ES Pedagogica Oy:n Hel-
singin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajan 
7.12.2021 (§ 30) päätökseen ”Päätös LOPS-osaamisen kehittämisen 
kokonaisuutta koskevan pienhankintasopimuksen purkamisesta” koh-
distaman oikaisuvaatimuksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esit-
tämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Oikaisuvaatimus 7.12.2021 [JULKINEN]
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

ES Pedagogica Oy teki 7.12.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen hallin-
tojohtajan päätöksestä 30 § 7.12.2021 (diaarinumero HEL 2021-
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002406), jolla purettiin henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämistä 
(LOPS Osaamisen kehittämisen kokonaisuus) koskeva hankintasopi-
mus päättymään 1.1.2022 alkaen.  

Hankintasopimus perustui hallintojohtajan 16.4.2021 tekemällään pää-
tökseen (§7 Hankinta, LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuus, 
suomen- ja ruotsinkieliset lukiot), jolla hankittiin henkilöstön täydennys-
koulutusta (LOPS Osaamisen kehittämisen kokonaisuus, diaarinumero 
HEL 2021-002406) ES Pedagogica Oy:ltä. Sopijapuolten välinen han-
kintasopimus oli allekirjoitettu 12.5.2021 ja sen oli tarkoitus olla voi-
massa enintään 28.3.2023 asti.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton kokonaisarvo oli noin 108 000 eu-
roa. Kyseessä oli hankintalain (1397/2016) 25 §:n liitteen E mukaisen 
kynnysarvon alittava pienhankinta, joka kilpailutettiin kevyesti avoimella 
menettelyllä. Kilpailutus perustui Helsingin kaupungin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan 3.3.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-
002406 ”Helsingin kaupungin LOPS osaamisen kehittämisen kokonai-
suus”.

Toimiala päätti purkaa ES Pedagogica Oy:n kanssa allekirjoitetun han-
kintasopimuksen 1.1.2022 alkaen. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan hallintojohtaja teki pienhankintasopimuksen pur-
kamista koskevan päätöksen 7.12.2021. Päätös annettiin tiedoksi sa-
mana päivänä asianosaiselle.

Osapuolten välisessä hankintasopimuksessa sovellettiin julkisten pal-
veluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, Huhtikuu 
2017 / Päivitysversio) siltä osin, kuin niistä ei ollut poikettu sopimusa-
siakirjassa.

Kyseisten ehtojen luvussa 13 on ilmoitettu perusteita, joiden nojalla so-
pijapuolella on oikeus purkaa hankintasopimus olennaisen sopimusrik-
komuksen perusteella. Kohdan 13.6 mukaan sopijapuoli saa purkaa 
sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti 
rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimus-
rikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pide-
tään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe tai siitä ti-
laajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempia eikä virhettä 
tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai virheet ovat 
toistuvia. Kohdan 10.3 mukaan, ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja
on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun palvelu on suoritettu.

Toimiala katsoi purkupäätöksessään, että sopijapuolten välisen pien-
hankintasopimuksen purkuperuste oli käsillä, sillä tilaajan ja palvelun-
tuottajan välisessä hallinnollisessa yhteistyössä oli ilmennyt olennaisia 
puutteita. Palveluntuottajalla ei ollut käytössään tarjouksessa ilmoitet-
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tua verkkoalustaa, eikä sen järjestämiä etätilaisuuksia ollut toteutettu 
tarjouksessa esitetyllä tavalla. Tilaaja oli joutunut lisäksi pyytämään 
palveluntuottajaa tekemään korjauksia koulukohtaiseen viestintäänsä. 
Lisäksi toimialan keräämän kirjallisen asiakaspalautteen perusteella 
palvelun laadussa oli ilmennyt toistuvia puutteita.

Toimiala katsoi purkuperusteeksi myös, että ES Pedagogica Oy oli JY-
SE 2014 Palvelut -vakioehtojen kohtien 3.3 ja 7.2 vastaisesti jättänyt 
ilmoittamatta tilaajalle alihankkijan ja nimettyjen palvelun tuottamisesta 
vastaavien henkilöjen vaihtumisesta sopimussuhteessa. Kohdan 7.2 
mukaan, jos tilaaja on edellyttänyt palvelun tuottamiseen osallistuvien 
henkilöiden nimeämistä, nimetyt henkilöt tuottavat hankintasopimuksen 
kohteena olevat palvelut. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa ni-
mettyä henkilöä ilman tilaajan suostumusta. Tämä palveluntuottajan 
henkilöstössä tapahtunut muutos oli toimialan näkemyksen mukaan 
heikentänyt palvelun laatua olennaisesti.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 7.12.2021 päivätyssä vastineessaan esit-
tänyt, ettei toimiala ole vaatinut O365-verkkoalustaa palveluntuottajan 
kommunikaatiossa. ES Pedagogica Oy katsoo sopimusvelvoitteiden 
täyttyneen, kun kaikki sovitut 1A moduulin koulutustilaisuudet on pidet-
ty Zoom-välitteisesti verkossa kesäkuussa 2021 sovitus palveluntuotta-
jan verkkoalusta ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi sen mukaan toimia-
lan palvelun virheeksi katsomaa verkkoalustoja koskevaa ongelmaa ei 
ole pyritty korjaamaan asianmukaisesti ja vastavuoroisella tavalla. ES 
Pedagogica Oy katsoo, ettei toimiala ole reklamoinut heitä palvelun-
tuottajan verkkoalustavaatimusta koskevasta virheestä asianmukaises-
ti.

Toiseksi oikaisuvaatimuksen tekijä on vastineessaan myös esittänyt 
eriävän mielipiteensä siitä, että toimiala on tilaajana joutunut pyytä-
mään ES Pedagogica Oy:tä tekemään korjauksia koulukohtaiseen 
viestintäänsä.

Kolmanneksi oikaisuvaatimuksen tekijä on kiistänyt toimialan näke-
myksen siitä, että hankintasopimus on purettava palvelun sisältöön liit-
tyvien olennaisten ja toistuvien virheiden johdosta.

Neljäntenä perusteena oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, ettei se ole 
vaihtanut tai salannut nimeämiään palvelun toteutuksesta vastaavia 
henkilöitä, eikä se näin ollen olisi toiminut JYSE 2014 Palvelut -ehtojen 
vastaisesti henkilöstön vaihdoksia koskevan ilmoituskäytännön osalta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vastineessaan viitannut useisiin JYSE 
2014 Palvelut -ehtojen kohtiin, jotka eivät kuitenkaan sovellu käsillä 
olevaan tilanteeseen palveluntuottajan esittämillä tavoilla. Toimialan 
päätös purkaa pienhankintasopimus ei ole vakioehtojen luvun 18 mu-
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kainen erityistilanne, kuten hankintalain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 
3-11 kohdissa tarkoitetusta harkinnanvarainen poissulkemisperuste, 
palveluntuottajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden olennainen 
muutos taikka sellainen hankintasopimuksen olennainen muutos, joka 
olisi edellyttänyt uutta kilpailutusmenettelyä. Toisin kuin oikaisuvaati-
muksen tekijä esittää, toimialan pienhankintasopimuksen purkamista 
koskevassa päätöksessä ei myöskään ollut kyse tilaajavastuulain 
(1233/2006) mukaisten selvitysten tai todistusten toimittamisen laimin-
lyönnistä, palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden 
laiminlyönnistä taikka lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan määräytymis-
tä koskevan todistuksen toimittamisesta tilaajalle (JYSE 2014 Palvelut -
ehtojen luku 19).

Oikaisuvaatimuksen tekijä on lisäksi esittänyt toimialalle vaatimuksen 
siitä, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tu-
lisi korvata palveluntuottajalle kevään 2022 osalta ES Pedagogica Oy:n 
etukäteen aikatauluttamia ja suunnittelemia palveluja. Toimiala toteaa, 
ettei ES Pedagogica Oy:ltä hankittua palvelua ole vielä kevään 2022 
osalta suoritettu JYSE 2014 Palvelut -ehtojen kohdan 10.3 mukaisella 
tavalla niin, että palveluntuottajalle muodostuisi suoritetun palvelun las-
kutusoikeus.

Toimiala päättää hylätä päätökseen ES Pedagogica Oy:n oikaisuvaa-
timuksen, sillä se katsoo, ettei perusteita pienhankintasopimuksen pur-
kamista koskevan päätöksen muuttamiselle tai kumoamiselle ole. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Oikaisuvaatimus 7.12.2021 [JULKINEN]
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallintojohtaja 
07.12.2021 § 30

HEL 2021-002406 T 02 08 02 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan ja ES Pedagogica Oy:n välinen pienhankintasopimus 
henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisestä (LOPS Osaamisen 
kehittämisen kokonaisuus) puretaan palvelun sisältöön liittyvien olen-
naisten ja toistuvien virheiden johdosta.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja ES Peda-
gogica Oy:n välisen sopimussuhteen purku tulee voimaan 1.1.2022 lu-
kien.

Päätöksen perustelut

Hallintojohtaja päätti 16.4.2021 tekemällään päätöksellä (§7 Hankinta, 
LOPS-osaamisen kehittämisen kokonaisuus, suomen- ja ruotsinkieliset 
lukiot) hankkia henkilöstön täydennyskoulutusta (LOPS Osaamisen ke-
hittämisen kokonaisuus, diaarinumero HEL 2021-002406) ES Pegago-
gica Oy:ltä. Hankintasopimus allekirjoitettiin 12.5.2021 ja sen oli tarkoi-
tus olla voimassa enintään 28.3.2023 asti.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton kokonaisarvo oli noin 108 000 eu-
roa. Kyseessä oli hankintalain (1397/2016) 25 §:n kynnysarvon alittava 
pienhankinta, joka kilpailutettiin kevyesti avoimella menettelyllä.

Kilpailutus perustui Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan 3.3.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-002406 ”Hel-
singin kaupungin LOPS osaamisen kehittämisen kokonaisuus”.

Osapuolten välisessä hankintasopimuksessa on sovellettu julkisten 
palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut, Huhti-
kuu 2017 / Päivitysversio) siltä osin, kuin niistä ei ole poikettu tässä so-
pimusasiakirjassa. 
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Kyseisten ehtojen luvussa 13 on ilmoitettu perusteita, joiden nojalla so-
pijapuolella on oikeus purkaa hankintasopimus olennaisen sopimusrik-
komuksen perusteella. Kohdan 13.6 mukaan sopijapuoli saa purkaa 
sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti 
rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimus-
rikkomus tulee tapahtumaan. Olennaisena sopimusrikkomuksena pide-
tään muun muassa sitä, ettei palvelu vastaa sovittua ja virhe tai siitä ti-
laajalle aiheutuneet seuraukset ovat vähäistä suurempia eikä virhettä 
tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai virheet ovat 
toistuvia. Kohdan 10.3 mukaan, ellei toisin ole sovittu, palveluntuottaja 
on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun palvelu on suoritettu. 

Toimiala katsoo, että sopijapuolten välisen pienhankintasopimuksen 
purkuperuste on käsillä, sillä tilaajan ja palveluntuottajan välisessä hal-
linnollisessa yhteistyössä on ilmennyt olennaisia puutteita. Palvelun-
tuottajalla ei ole ollut käytössään tarjouksessa ilmoitettua verkkoalus-
taa, eikä sen järjestämiä etätilaisuuksia ole toteutettu tarjouksessa esi-
tetyllä tavalla. Tilaaja on joutunut lisäksi pyytämään palveluntuottajaa 
tekemään korjauksia koulukohtaiseen viestintäänsä. Lisäksi toimialan 
keräämän kirjallisen asiakaspalautteen perusteella palvelun laadussa 
on ilmennyt toistuvia puutteita. 

Toimiala katsoo lisäksi, että ES Pedagogica Oy on JYSE 2014 Palvelut 
-vakioehtojen kohtien 3.3 ja 7.2 vastaisesti jättänyt ilmoittamatta tilaa-
jalle alihankkijan ja nimettyjen palvelun tuottamisesta vastaavien henki-
löjen vaihtumisesta sopimussuhteessa. Kohdan 7.2 mukaan, jos tilaaja 
on edellyttänyt palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden nimeä-
mistä, nimetyt henkilöt tuottavat hankintasopimuksen kohteena olevat 
palvelut. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa nimettyä henkilöä 
ilman tilaajan suostumusta. Tämä palveluntuottajan henkilöstössä ta-
pahtunut muutos on toimialan näkemyksen mukaan heikentänyt palve-
lun laatua olennaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto-
johtaja 16.04.2021 § 7

Lisätiedot
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
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§ 12
Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevassa asiassa

HEL 2021-010462 T 03 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** hallintopäällikön 
päätöksestä 20.12.2021 (222 §) tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisu-
vaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Oikaisuvaatimus
2 Liite 2 Päiväkodin selvitys

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

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Hallintopäällikkö hylkäsi 20.12.2021 tekemällään päätöksellä (222 §) 
vahingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen pe-
rusteella Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ei 
voitu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.
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Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on liitteenä 1.

Oikaisuvaatimuksen tekijän (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuk-
sen mukaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
tulee korvata varhaiskasvatuksen toimipisteessä (päiväkoti) kadon-
neesta kengästä uuden hankinta eli 56 euroa. Jos vanhempia velvoite-
taan tuomaan lapsille päiväkotiin kengät ja säänmukaiset ulkoiluvaat-
teet, niistä on huolehdittava ja tarvittaessa autettava pieniä lapsia huo-
lehtimaan niin, etteivät ne päädy roskikseen tai vain katoa olemattomiin 
kesken päivän. Päiväkodissa on tahallisesti jätetty vartioimatta lasten 
vaatteita ja kenkiä niin, etteivät ne pääsisi katoamaan.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Hakija on esittänyt aiemmin toimittamassaan vahingonkorvaushake-
muksessa vastaavan 56 euron suuruisen korvausvaatimuksen varhais-
kasvatuksen toimipisteessä (päiväkoti) kadonneesta kengästä. Hakijan 
ilmoittaman mukaan kenkien hankinta-aika oli 1.8.2021 ja hankintahinta 
sama kuin vahingonkorvauksena vaadittu (ei tositetta). Kenkä oli nimi-
koitu ja merkitty selkeästi sinisillä nauhoilla.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadun selvityksen (liit-
teenä 2) mukaan vahinkotapahtumapäivänä (31.8.2021), kun lapset tu-
livat sisälle aamupäiväulkoilun jälkeen, lapset riisuivat kengät kenkäe-
teisessä ja muut vaatteet lokeroilla. Välipalan jälkeen ulos lähtiessä 
kenkää ei löytynyt. Kenkää etsittiin kenkäeteisestä ja lokeroista sama-
na päivänä ja myöhemmin useampana päivänä. Kengästä on kyselty ja 
sitä on etsitty myös naapuriryhmän naulakoilta. Eräänä mahdollisena 
selityksenä työntekijä on todennut hakijalle, että kenkä on voinut joutua 
vahingossa roskiin, jos jotkut lapset ovat innostuneet heittelemään 
kenkiä tai vaatteita. Heittelystä ei ole kuitenkaan muistikuvaa tai ha-
vaintoa kyseisenä ajankohtana, mutta välillä lapset saattavat intoutua 
riehakkaiksi ja saada kekseliäitä ajatuksia, joihin aikuinen ei aina välit-
tömästi ehdi reagoida. 

Päiväkodin selvityksen mukaan neljästä viiteen vuotiaiden lasten kans-
sa opetellaan omatoimisuutta ja jokaisella lapsella on omat kenkäpaikat 
eteisessä sekä omat naulakot, joihin vaatteet viedään. On varsin yleis-
tä, että lasten vaatteet sekoittuvat keskenään, ja joskus pienempiä 
asioita kuten sukkia tai hanskoja joutuu hukkaan. Joko vaatteet ovat 
menneet kotona hukkaan, pudonneet lapselta matkalla päiväkotiin tai 
päiväkodista kotiin, tai päätyneet kaverin tavaroiden joukkoon ja vaatet-
ta ei ole huomattu palauttaa takaisin. Päiväkodeissa ei ole lapsilla käy-
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tössä lukollisia kaappeja. Päiväkotien kiinteistä kalusteista vastaa kau-
punkiympäristön toimiala noudattaen päiväkodin käsikirjan mukaisia 
materiaalihankintasuosituksia. Vaatteiden vartioinnin järjestäminen 
eteistiloihin ei ole mahdollista.

Selvityksessä todetun mukaan henkilökunta on noudattanut tilanteessa 
normaalia huolellisuutta ja toiminut yleisten käytänteiden mukaan. Ai-
kuinen käyttää aina tilanteen mukaista harkintaa sen suhteen, mihin 
hän itsensä siirtymätilanteissa asemoi, jotta hän voi parhaalla mahdolli-
sella tavalla valvoa lasten riisuutumista ulkovaatteista ja tarvittaessa 
ikätasoisesti auttaa. Kengän katoamiselle ei ole pystytty antamaan seli-
tystä. Kenkää on yritetty kaikin mahdollisin keinoin löytää heti, kun ka-
toaminen on huomattu.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin va-
hinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Vahingonkorvauslain 3 luvun 
1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan va-
hingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheut-
taa. Saman pykälän 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee 
myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työn-
tekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelus-
suhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jo-
ta ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain 5 
luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskus-
tannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus 
taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Esineen uushankintahin-
taa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty. 

Saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheu-
tunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työn-
tekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Päiväkodin 
työntekijät ovat toimineet päiväkodin normaalikäytänteiden mukaan 
huolellisuutta noudattaen lasten siirtymätilanteessa ulkoa sisälle. Ilta-
päivällä ulos siirryttäessä on todettu kenkä kadonneeksi, minkä jälkeen 
katoamista on pyritty välittömästi selvittämään. Kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimiala on tiedottanut sähköisillä sivuillaan huoltajia siitä, että 
varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on huoltajien vastuu omaisuudes-
taan. Sähköisillä sivuilla todetaan, että lasten vaatteista ja varusteista 
pyritään pitämään mahdollisimman hyvää huolta, mutta kaupunki ei 
vastaa mahdollisesta omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. 

Hallintopäällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vi-
ranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. 
Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
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Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Oikaisuvaatimus
2 Liite 2 Päiväkodin selvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös
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§ 13
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-013677 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 24.11.2021 (nro 2021/00001454) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
24.11.2021 (nro 2021/00001454, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Perhosesta 
10.1.2022 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen 
lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaati-
vat, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkoti Tam-
mesta sisarusperusteella.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Tammesta. Asiassa 
saadun selvityksen mukaan 23.11.2021 pidetyssä valintakokouksessa 
päiväkoti Tammeen oli 9 hakijaa, mutta ei yhtään vapaata paikkaa. Va-
lintakokouksessa käsiteltiin 1.-15.1.2022 aikavälille sijoittuvat hake-
mukset. Tammikuun alkua koskevissa valinnoissa kukaan lapsi ei saa-
nut paikkaa päiväkoti Tammesta. Varhaiskasvatuspaikan myöntämis-
periaatteiden mukaan sisarusperusteen jälkeen ratkaisee varhaiskas-
vatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän matkan mukaan, jos hakijoilla on 
sama aloittamispäivämäärä. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Perho-
sessa, jonne matka-aika HSL:n reittioppaan mukaan on 10 minuuttia. 
Oikaisuvaatimuksen tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta 
päiväkodista, koska päiväkodissa ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lap-
selle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Perhoseen.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 14
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-013978 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 7.12.2021 (nro 2021/00001925) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
7.12.2021 (nro 2021/00001925, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Aulangosta 
10.1.2022 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen 
lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltajat vaati-
vat, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka päiväkodista, joka 
on lähempänä perheen kotia, koska matka-aika kotoa päätöksessä 
mainittuun varhaiskasvatuspaikkaan ja sieltä huoltajien työpaikoille 
muodostuu liian pitkäksi.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Jäkälästä. Asiassa 
saadun selvityksen mukaan päiväkoti Jäkälässä ei ollut yhtään vapaata 
paikkaa, joten päiväkotiin ei voitu valita yhtään hakijaa. Varhaiskasva-
tuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan sisarusperusteen jälkeen 
ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän matkan mu-
kaan. Lähin vapaa paikka oli päiväkoti Aulangossa, jonne matka-aika 
HSL:n reittioppaan mukaan on noin 30 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen 
tekijän lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta päiväkodista, koska 
päiväkodissa ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös 
varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Aulankoon.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 48 (64)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/15
18.01.2022

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

§ 15
Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-014203 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen palveluohjaajan 29.11.2021 (nro 2021/00001543) tekemästä 
päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna 
aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viit-
taa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 29.11.2021
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
3 Varhaiskasvatuspäätös 5.1.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Muutoksenhakija Esitysteksti

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva palveluohjaajan päätös 
29.11.2021 (nro 2021/00001543, liite 1).

Oikaisuvaatimus
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Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan päiväkoti Muksulaaksosta 
3.1.2022 alkaen (liite 1). Huoltaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen lapsel-
le myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta (liite 2). Huoltaja vaatii, että 
lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka lähempää perheen kotia.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuk-
sesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Lapselle haettiin varhaiskasvatuspaikkaa ensisijaisesti päiväkoti Tont-
tulasta, päiväkoti Tomtebosta tai päiväkoti Maunulasta. Asiassa saadun 
selvityksen mukaan kyseisissä päiväkodeissa ei ollut yhtään vapaata 
paikkaa, eikä kukaan lapsi saanut paikkaa näistä päiväkodeista. Lap-
selle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta päiväkoti Muksulaaksoon.

4.1.2022 perheelle tarjottiin lähintä vapaata varhaiskasvatuspaikkaa 
päiväkoti Pasilasta 10.1.2022 alkaen. Matka-aika päiväkoti Pasilaan 
HSL:n reittioppaan mukaan on 22 minuuttia. Huoltaja otti paikan vas-
taan päiväkoti Pasilasta (liite 3).

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka 
lapsi ei saanutkaan paikkaa halutusta päiväkodista.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viran-
haltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esit-
telijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Varhaiskasvatuspäätös 29.11.2021
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)
3 Varhaiskasvatuspäätös 5.1.2022

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Muutoksenhakija Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukai-
nen toimielimen päätös
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§ 16
Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2021-000868 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallin-
to-oikeuden 31.12.2021 antaman päätöksen H6765/2021.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 2.3.2021 (§ 162) ********** oi-
kaisuvaatimuksen, joka koski perusopetuksen aluepäällikön päätöstä 
määräaikaisen virkasuhteen purkamisesta koeajalla.

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 31.12.2021 päätöksen 
H6765/2021 kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta 
tekemää päätöstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus 
on hylännyt valituksen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 53 (64)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

18.01.2022

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ja 16 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 7 §.

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

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

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

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

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

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

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2022 54 (64)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

18.01.2022

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

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

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

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

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

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

Pöytäkirja

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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
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Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
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Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

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

tös ei kohdistu valittajaan.

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

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 
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on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 11 ja 12 §: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
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 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

 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 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
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Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
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-
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.
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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.

4
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 13, 14 ja 15 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hal-
linto-oikeudelta.

Valitusoikeus
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

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.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
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Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valitusasiakirjat voidaan toimittaa myös Helsingin kaupungin kirjaa-
moon.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: Kasvatus- ja koulutuslautakunta
 Helsingin kaupungin kirjaamo
 PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

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 
ole päätös) 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta sii-
hen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 

3. vaatimuksen perustelut.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yh-
teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vi-
reillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
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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, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisesta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, 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: Helsingin kaupungin kirjaamo
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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